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Únorové akce na Šumavě 

1. 2. 2023 /Island, země ohně a ledu / Vimperk, knihovna / zajímavé vyprávění fotografa 

Ladislava Hoška doplněné spoustou krásných fotografií, od 17 hodin, vstupné: zdarma. 

www.kulturavimperk.cz 

1.2. 2023 / Na slovíčko s kastelánem / Janovice nad Úhlavou / beseda s kastelánem Starého 

Czerninského zámku v Chudenicích Ludvíkem Pouzou od 17 hodin v sále MÚ. www.knihovna-

janovice.cz 

3. 2. 2023 / Nenuďme se doma / Stožec, lesní dílna / Přijďte si vyrobit něco pro radost z pří-

rodních materiálů. Nutné objednání předem, tel. 731 530 466. www.npsuava.cz 

3. 2. 2023 / Klavírní koncert / Janovice nad Úhlavou / Dvou vynikajících klavíristů Petra a 

Nováka a Tomáše Hostýnka; Zazní skladby A. Dvořáka, B. Smetany a L. van Beethovena; od 

19 hodin v sále MÚ. www.knihovna-janovice.cz 

5. 2. 2023 / Maškarní karneval pro děti / Janovice nad Úhlavou / téma :  pohádkové králov-

ství, od 15 hodin v hale za MÚ. www.knihovna-janovice.cz 

7. 2. 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 

8. 2. 2022 / Šumavské bylinné / Vimperk, MěKS / od 19 hodin, Mgr. Michal Hořejší, Ph.D. se 

věnuje dlouhodobému diskurzu o Národním parku Šumava a roli beletrie Karla Klostermanna 

v etablování příběhu o zániku staré Šumavy; vstupné 100 Kč. www.kulturavimperk.cz 

9. 2. 2023 / Svět okem Bohumila Kantora / Stožec, lesní dílna / Tentokrát se podíváme do 

Mosambiku a Jihoafrické republiky, od 18 hodin. www.npsuava.cz 

9. 2. 2023 / 7 pádů Honzy Dědka / Sušice, KD Sokolovna / talk show od 19 hodin. www.kul-

turasusice.cz 

č
ís

lo
 2

  
  
  

ro
k
 2

0
2
3
 

Výstavy a dlouhodobé 
akce 

6. 2. – 31. 3. 2023 / Marioneta, to jsem já / Ja-
novice nad Úhlavou, knihovna / výstava mario-
net sběratelky Jany Toušové. www.knihovna-ja-
novice.cz 

 

24. 2. 2023 / výstava „DO 29“ / Prachatice, Ga-
lerie Dolní brána / výstava fotografií prachatic-
kého fotoklubu F2, výstava bude zakončena fo-
toprogramem „Ozvěny fotojatek“ v pátek 24. 
února od 18 hodin. www.prachatice.eu 

do 31. 3. 2023 / Výstava Přemysla Večeři: Rok 
na Šumavě / Železná Ruda, ITC / výstava foto-
grafií květin a krajiny od zimy do zimy. www.ze-
leznaruda.cz/itcruda 

do 15. 5. 2023 / (Ne)obyčejný život pana učitele 
Adolfa Pintíře ve víru událostí 20. století / Ži-
hobce / výstava o životě známého žihobeckého 
učitele, jehož život významně podepsaly 
všechny klíčové události minulého století. 
www.zihobce.eu 
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10. 2. 2023 / Vimperské kvízování / Vimperk, Kavárna Ve Skále / Oblíbené vědomostní klání 

družstev o dvou až čtyřech hráčích. Vyzkoušejte si své znalosti, postřeh, důvtip i schopnost 

spolupráce. Vstupné: 50 Kč za každého hráče; od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz 

10. 2. 2023 / Pohádka pro děti / Volary, kinosál / divadelní spolek Lokvar zahraje pohádku 

Brouček, od 16 hodin. www.mestovolary.cz 

11. 2. 2023 / Lipno Ice marathon / Černá v Pošumaví / extrémní závod pro ty, kteří chtějí 

prověřit sebe sama v těch nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz 

11. 2. 2023 / Zlatá lyže Šumavy / Železná Ruda, LA Belveder / závod smíšených 2 až 3 člen-

ných štafet klasickou technikou. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

12.2. 2023 / Velký dětský karneval v Africe / Prachatice, Společenský sál Národního domu 

/ Karneval s DDM Prachatice od 15 hodin; vstupné: 20,- děti / 40,- dospělí.  www.visit.pracha-

tice.eu 

14. 2. 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 

15.2. 2023 / Václav Návrat – Houslový koncert / Prachatice, Galerie Dolní brána / Božská 

proporce – koncert s vyprávěním o historii houslí, zlatém řezu a posvátné geometrii; od 19 

hodin, vstupné: 100Kč. www.visit.prachatice.eu 

16. 2. 2023 / Nenuďme se doma / Stožec, lesní dílna / Přijďte si vyrobit květináčky z plecho-

vek, nebo si ozdobit vlastní květináče. Nutné objednání předem, tel. 731 530 466. 

www.npsuava.cz 

18. 2. 2023 / Masopustní průvod / Chlumany / průvod s hudbou vychází v 11 hodin od hos-

tince. www.chlumany.cz 

18. 2. 2023 / Radůza / Vimperk, 

MěKS / koncert zpěvačky s nezamě-

nitelným hlasem, multiinstrumenta-

listky, autorky hudby a textů, od 20 

hodin. Vstupné: 300 Kč; www.kultu-

ravimperk.cz 

18. 2. 2023 / Janovické vepřové 

hody / Janovice nad Úhlavou / Pro-

gram v lihovaru: 11.00 – prodej zabi-

jačkových specialit; 12.00 – hraje kapela Štreka Staropražská; 13.00 – komik Vladimír Hron; 

15.00 – Trialshow; 16.00 – Eurojack – dřevorubecká show; 18.30 - zakončení hodů. www.kni-

hovna-janovice.cz 

19.2. 2023 / Jak se Honza učil čarovat / Prachatice, městské divadlo / pohádka pro děti od 

15 hodin, vstupné: 80 Kč. www.visit.prachatice.eu 

21. 2. 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 

21.2. 2023 / Miloslav Martan: Afrika / Prachatice, městské divadlo / cestovatelská před-

náška od 19 hodin, vstupné: 80 Kč. www.visit.prachatice.eu  

24. 2. 2023 / Hudební usebrání s Janem Škrdlíkem / Žihobce, muzeum / jedinečné vystou-

pení vynikajícího violoncelisty s ochutnávkou moravského vína, od 18 hodin. www.zihobce.eu 

25. -26. 2. 2023 / Šumavský skimaraton / Kvilda / 35. ročník závodu v běhu na lyžích. 

www.skimaraton.cz 

26. 2. 2023 / O chytrém Honzovi a krásné Madlence / Vimperk, MěKS / od 15.30 hodin 

pohádka pro děti. Vstupné: děti zdarma, dospělí 70 Kč. www.kulturavimperk.cz 

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

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

do 10. 6. 2023 / Výstava obrazů Podvědomí pod vo-
dou / Žihobce, Finské kulturní centrum Stella Pola-
ris / vystavuje Yki Hirsimökki. www.zihobce.eu 

 

Lipno Ice marathon  

Osmý ročník extrémního závodu na sněhu a ledu 

pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch nejtěž-

ších podmínkách, odstartuje v sobotu 11. února 

2023 v Černé v Pošumaví, na pláži v kempu Jestřábí. 

 Teplota vzduchu může klesat až na -20 °C, nadmoř-

ská výška v místě konání závodu je 729 metrů nad mo-

řem a nezpevněný terén tvoří led a sníh, případně 

 

bahno, písek, voda a kameny. Takový je Lipno Ice Ma-

rathon.  

Trasa závodu povede po souši i napříč zamrzlým Lip-

nem, nejdelší trať měří 42 kilometrů. Pokud si však ne-

troufáte na maratonskou 42,195 km dlouhou trať 

nebo máte obavy z konkurence, závod nabízí i 22 km 

dlouhý půlmaraton a pro mladé sportovce je připra-

vena trať 10 km.  

 Závodit můžete klasicky, tedy nazujete boty 

vhodné do zimního terénu a na led a stačí se rozběh-

nout.  

Další variantou – pokud počasí dovolí – je kategorie 

Freestyle, která zahrnuje brusle, běžecké lyže, kite, le-

dovou jachtu a kolo. Můžete si vybrat jeden prostře-

dek nebo je libovolně kombinovat. Kategorie Free-

style je zkrátka ušitá pro všechny, kteří milují pohyb na 

ledě. Vybere si každý. Tak neváhejte a ponořte se do 

tréninku, čas letí!  

Více informací, propozice závodu i registrace na  

www.icemarathon.cz 
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Upozornění pro návštěvníky jižní části Šumavy 

Z důvodu kácení rizikových souší, bude v termínech 6.2.-10.2. a 13.2.-14.2. 2023, v čase 

od 7,30 do 16 hodin uzavřena jelenovršská cesta v úseku mezi Novou Pecí a Jeleními 

Vrchy. V případě nepříznivého počasí a možným technickým komplikacím může být termín 

prodloužen. Aktuální informace sledujte na www.npsumava.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumavský skimaraton 

Ve dnech 25. - 26. 2. 2023 se bude konat již 38. 
ročník šumavského skimaratonu.  

 Závod pořádaný v samém srdci Šumavy je místní 
legendou a každoročně se jej zúčastní tisíce lyžařů. 
Závodní trasy Šumavského skimaratonu budou opět 
klasicky na 45 km a 23 km, nebo si můžete vyzkoušet 
jen 8 km pohodovou vyjížďku.  

 

   Také bruslaři si přijdou na své. I pro ně budou při-
praveny dvě vzdálenosti 23 a 46 km, oba závody se 
pojedou na Zhůřském okruhu. 

 Pro děti je připraven bohatý program a startovné 
mají zdarma. 

 

 

Bližší informace a registrace na www.skimara-
ton.cz 
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