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Lednové akce na Šumavě 

1. 1. 2023 / Novoroční výstup na Libín / Prachatice / tradiční akce s veselím a občerstvením 

u rozhledny. www.prachatice.eu 

1. 1. 2023 / Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny / Chanovice / od 13 do 15.30 hodin. 

www.chanovice.cz 

1. 1. 2023 / Novoroční výstup na Stezku korunami stromů / Lipno nad Vltavou / každý účast-

ník novoročního výstupu obdrží účastnický list. www.lipno.info 

1. 1. 2023 / Novoroční ohňostroj / Vimperk / od 18 hodin. www.vimperk.cz 

6. 1. 2023 / Příchod Tří králů / Sušice, náměstí / od 16 hodin. www.mestosusice.cz 

6. 1. 2023 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / od 17 hodin pohádka pro děti Honza 

kovář a čert. www.mestosusice.cz 

7. 1. 2023 / Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví / Chanovice / v 

8.30 hodin start v zámeckém areálu, akce na protest proti úložišti jaderného odpadu. 

www.chanovice.cz 

7. 1. 2023 / Koncert tříkrálovnový / Sušice, sál Káčka/ od 17 hodin,  vystoupí klavíristka Hanka 

Stýblová, saxofonistka Jana Karausová. www.mestosusice.cz 

8. 1. 2023 / Tříkrálová sbírka / Chanovice / charitativní obchůzka koledníků. www.chano-

vice.cz 

9. 1. 2023 / Podvečery s kresbou / Sušice, galerie Sirkus/ od 18 do 20.30 hodin; volné kurzy 

kresby a malby pro veřejnost s Miroslavem Šislerem. Cena: 200,- Kč/150,- Kč pro seniory a 

studenty. Kurzy jsou určené pro laickou veřejnost starší 15 let. www.mestosusice.cz 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
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 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 před-
stavitelů slavné tradice českých malířů a knižních ilu-
strátorů. 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 přátel. 
www.kasphory.cz
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12. 1. 2023 / Svět okem Bohumila Kantora / Stožec, lesní dílna / Tentokrát se podíváme na 

Maledivy a Srí Lanku, od 18 hodin. www.npsuava.cz 

12. 1. 2023 / Václav Malina – Krajiny duše / Sušice, galerie Sirkus/ od 18 hodin; komento-

vaná prohlídka s autorským čtením a projekcí dokumentu Oslava pošetilosti – filmového por-

trétu malíře Václava Maliny. www.mestosusice.cz 

13. 1. 2023 / Promítání studentských filmů / Vimperk, Kavárna Ve Skále / od 19 hodin budou 

promítat mladí studenti z akademie Miroslava Ondříčka v Písku. www.kulturavimperk.cz 

13. 1. 2023 / Dámský krejčí / Sušice, kino / divadelní představení, bláznivá fraška Georgese 

Feydeaua v režii Věry Holé Tůmové, v podání ochotnického souboru SušDivOch, od 20 hodin. 

www.kulturasusice.cz 

13. 1. 2023 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / od 17 hodin pohádka pro děti Jak 

švec čerta ošidil. www.mestosusice.cz 

13. – 14. 1. 2023 / S ČT Sport na vrchol / Lipno nad Vltavou, skiareál / Reality show pro 

amatérské lyžaře, můžete se aktivně zapojit do vysílání a poměřit své lyžařské schopnosti, od 

15 hodin. www.lipno.info 

14. - 15. 1. 2023 / Zadovská 30 / Churáňov, Lyžařský stadion / veřejný závod v běhu na lyžích 

volnou a klasickou technikou pro všechny věkové kategorie. www.ski-tour.cz 

17. 1. 2023 / Šumavské podcasty na-

živo / Vimperk, Café Mráz / od 17 hodin 

beseda s kastelánem Státního zámku 

Vimperk, Mgr. Vojtěchem Brožem. 

www.kulturavimperk.cz 

17. 1. 2023 / Manželský čtyřúhelník na 

horách / Sušice, KD Sokolovna / diva-

delní představení, hrají Ivana Jirešová, 

Dana Homolová, Vladimír Kratina a 

Martin Sitta. Pořádá Fanny agentura, od 

19.30 hodin. www.kulturasusice.cz 

19. 1. 2023 / Nenuďme se doma / Stožec, lesní dílna / Přijďte si vyrobit sněžítko, s sebou 

přineste ozdobnou skleničku s víčkem. Nutné objednání předem, tel. 731 530 466. 

www.npsuava.cz 

19. 1. 2023 / Koncert s trochou šafránu / Sušice, kinokavárna / připomínka éry slavného 

písničkářského sdružení k ukončení výstavy Švédsko + Šafrán. Účinkují: Kateřina Lískovcová – 

housle, Eduard Lískovec – kytara, zpěv, od 18 hodin. www.kulturasusice.cz 

20. 1. 2023 / Vimperské kvízování / Vimperk, Kavárna Ve Skále / od 19 oblíbené vědomostní 

klání družstev o dvou až čtyřech hráčích, vstupné 50 kč za každého hráče. www.kulturavim-

perk.cz 

20. 1. 2023 / Dámský krejčí / Sušice, kino / divadelní představení, bláznivá fraška Georgese 

Feydeaua v režii Věry Holé Tůmové, v podání ochotnického souboru SušDivOch, od 20 hodin. 

www.kulturasusice.cz 

20. 1. 2023 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / od 17 hodin pohádka pro děti Honza 

doktorem v pekle. www.mestosusice.cz 

23. 1. 2023 / Podvečery s kresbou / Sušice, galerie Sirkus/ od 18 do 20.30 hodin; volné kurzy 

kresby a malby pro veřejnost s Miroslavem Šislerem. Cena: 200,- Kč/150,- Kč pro seniory a 

studenty. Kurzy jsou určené pro laickou veřejnost starší 15 let. www.mestosusice.cz 

24. 1. 2023 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s povídáním o historii, místopisu 

a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na tel. 388 435 544. www.npsu-

mava.cz 

25. 1. 2023 / Královny / Vimperk, MěKS / od 19 hodin divadelní představení. www.kultura-

vimperk.cz 

Pochod proti úložišti 
jaderného odpadu 

Obec Chanovice Vás zve na 20. ročník pěšího 
protestního pochodu proti záměru Vlády ČR umís-
tit do Pošumaví na Horažďovicko úložiště vysoce 
radioaktivních odpadů. 

Pochod se koná tuto sobotu 7. ledna 2023, se 
startem v zámeckém areálu Chanovice. Start bude 
probíhat od 8.30 do 9.30 hodin. 

„Úložiště“ je pořád hrozbou. Na podzim 2021 se 
do koaliční smlouvy nově zvolených vládních stran 
podařilo dostat větu a postoj: "Posílíme práva do-
tčených obcí při případném rozhodování o umístění 
hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, 
než je konečné hlubinné úložiště v ČR“. Zatím mů-
žeme jako občané z ohrožené lokality jen doufat, 
tak uvidíme? 

Nezapomínejme, že pro naše Horažďovicko pod 
památnou Práchní ve spojitosti s přípravou úložiště 
je situace dost krutá. Malá rekapitulace: 

   Dne 22. 12. 2020 přišlo od tehdejšího ministra 
MPO K. Havlíčka sdělení, že se tato lokalita dostala 
do užšího čtyřčlenného výběru v rámci ČR. A to na 
základě usnesení Babišovy Vlády ČR z 21. 12. 2020. 
Bez souhlasu dotčených obcí. 

   Dne 15. 1. 2021 ředitel SÚRAO J. Prachař sdělil 
dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že byly zahr-
nuty do území, o které MPO rozšiřuje tzv. lokalitu 
Březový potok. Rozšíření se týkalo obcí Břežany, 
Kovčín a Malý Bor a města Horažďovice a občanů 
jejich 15 sídel (vesnic a města). Takže se problema-
tika úložiště na Horažďovicku přímo týká 10 samo-
správných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 
sídel. Což zasahuje do života cca 10.000 lidí zde tr-
vale bydlících. Všech 10 dotčených obcí nesouhlasí 
dlouhodobě se záměrem MPO umístit na jejich 
správním území hlubinné úložiště. Práva jsou nám 
upírána a vládní tlak sílí. Před rokem představená 
verze návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlu-
binným úložištěm radioaktivního odpadu (původně 
o zapojení obcí do výběru úložiště) byla projednána 
Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí zapra-
cování našich připomínek o větším posílení práv sa-
mospráv. Dotčené obce a lidé v nich žijící nemohou 
být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o 
budoucnosti našeho kraje. 

Při pochodu obejdeme území zhruba 306 hek-
tarů. Což je pracovníky z MPO navrhovaná pod-
zemní část úložiště. K tomu nadzemní areál v desít-
kách hektarů pro manipulace a překládku. A to se 

ve spojitosti s úvahami o rozšiřování Temelína a Du-
kovan hovoří ještě o dalším rozšiřování prostoru 
pro ukládání vysoko radioaktivních materiálů, prý 
až 500 hektarů. Doba ukládání je uváděna na 
100.000 let, než postupně vyhořelé palivo ztratí ra-
dioaktivitu. A k tomu jedním dechem tvrdí zaměst-
nanci vládních institucí, že budování úložiště a jeho 
provoz nijak podstatněji neovlivní žití a životní pro-
středí v regionu. 

Proto budeme rádi, když přijdete podpořit spo-

lečný boj za naše práva a za budoucnost našich po-

tomků. 

Díky a na viděnou, Petr Čotek a Petr Klásek. 
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26. 1. 2023 / Šumavské bylinné – Ondřej Čermák / Vimperk, MěKS / od 19 hodin talkshow 

z prostředí sportu. Vstupné 100 kč. www.kulturavimperk.cz 

27. 1. 2023 / Listování.cz: třešně v rumu / Vimperk, Café Mráz / od 18.30 hodin bude číst 

Petra Bučková z knihy Michaely Janečkové. www.kulturavimperk.cz 

27. 1. 2023 / Zahradník na cestách – kouzlo užitkových zahrad / Vimperk, Kavárna Ve Skále 

/ od 19 hodin beseda nejen o zahradách s Ing. Pavlem Chloubou, vstupné 80 kč. www.kultu-

ravimperk.cz 

27. 1. 2023 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / od 17 hodin pohádka pro děti Za 

dračí korunu. www.mestosusice.cz 

28. 1. 2023 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / Štístko a Poupěnka – velká oslava 

od 15 hodin. www.kulturasusice.cz 

28. 1. 2023 / Vimperský Kašpárek – O 

Smolíčkovi / Vimperk, MěKS / od 15.30 ho-

din pohádka pro děti, vstupné děti zdarma, 

dospělí 70 kč. www.kulturavimperk.cz 

28. – 29. 1. 2023 / Rossignol Demo Tour / 

Lipno nad Vltavou, skiareál / přijďte si vy-

zkoušet a otestovat lyžařské produkty značky 

Rossignol a Dynastar. www.lipno.info 

31. 1. 2023 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s povídáním o historii, místopisu 

a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na tel. 388 435 544. www.npsu-

mava.cz 

31. 1. 2023 / Superpřednáška – to nejlepší z trabantů / Sušice, kino / trabantem kolem světa 

na jeden zátah, od 18 hodin. www.kulturasusice.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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Pozvání do Lesní dílny ve 
Stožci 

I v letošní zimě pro Vás pracovníci NP Šumava 

připravili zajímavé programy. Mimo tradičních ru-

kodělných večerů (a jednoho odpoledne) s názvem 

"Nenuďme se doma", na Vás čeká promítání foto-

grafií při akci "Svět okem..." tentokrát s Bohumilem 

Kantorem a již tradiční sčítání netopýrů v plavebním 

tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu - 

Schovaní pod povrchem. 

V lednu se můžete těšit na tyto akce: 

12. 1. 2023 / Svět okem Bohumila Kantora / pro-

mítání fotografií s poutavým vyprávěním o perle In-

dického oceánu Maledivách a Srí Lance. Jaké to je 

ocitnout se při potápění tváří v tvář se žraloky, jaká 

je tamní příroda, národní parky a lidé. Začátek v 18 

hodin, vstupné 20 Kč. 

19. 1. 2023 / Nenuďme se doma / máte rádi zimu 

a sníh a chtěli byste jí mít aspoň kousek po celý rok? 

Přijďte si s námi vlastnoručně vyrobit sněžítko. S se-

bou si přineste ozdobnou skleničku s víčkem, pří-

padně dekorace – keramické či plastové figurky dle 

vlastního vkusu. Na akci je zapotřebí předchozí ob-

jednání, cena programu je 50 Kč, začátek v 17 ho-

din. 

Na únor připravujeme: 

3. 2. 2023 / Nenuďme se doma / Neseďte o 

prázdninách doma a při toulkách šumavskou příro-

dou se zastavte v Lesní dílně. Budete si moci vyrobit 

vlastnoruční výrobek z přírodních materiálu, jako je 

ovčí vlna, dřevo apod. Ti odvážnější si mohou zkusit 

práci s drátkem a udrátkovat si vlastní dekoraci. Na 

akci je zapotřebí předchozí objednání, cena pro-

gramu je 50 Kč, začátek ve 13 hodin. 

9. 2. 2023 / Svět okem Bohumila Kantora / pro-

mítání fotografií s poutavým vyprávěním o Mosam-

biku a Jihoafrické republice. Začátek v 18 hodin, 

vstupné 20 Kč. 

Bližší informace získáte na www.npsumava.cz 

nebo na tel. 420 388 335 014. Těšíme se na Vaši ná-

vštěvu. 

Informační středisko Stožec 
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