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Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

ZDARMA

O unikátním projektu přibližujícím zaniklé
obce se dočtete na straně 3.

Nováčky se značkou ŠUMAVA originální
produkt® vám představujeme na straně 5.

Kam vyrazit za kulturou, zábavou i sportem
na Šumavě naleznete na stranách 7 a 8.

Zimní kalamity
na staré Šumavě
Sněhové kalamity nebývaly na Šumavě
vzácností. I dnes, pokud není zrovna výjimečně teplá zima, sníh tu na hřebenech
a ve výše položených údolích nad 800 metrů leží zpravidla od konce října až do konce dubna. Jeho vrstva dosahuje normálně
mocnosti 60 až 100 cm. V arktických nebo
na sníh bohatých zimách může pak v polohách nad 1000 metrů napadnout přes
200 centimetrů sněhu a také doba trvání
sněhové pokrývky je tu delší než 200 dní,
od října přes 20. květen.
Tyto vyšší polohy Šumavy nebyly v novověké minulosti liduprázdné. V nelehkých
podmínkách zde celoročně žili hlavně
dřevaři a skláři, ale i pastevci. Zvlášť kruté tu bývaly právě zimy. Barvité svědectví o tom vydává v řadě svých próz Karel
Klostermann, když například popisuje,
jak sníh zcela zasypával dřevařská obydlí, v nichž na několik dní jejich obyvatele uvěznil. Nezbytností pak bylo prorážet
ve vrstvě sněhu nad komínem průchod pro
kouř, aby se dalo topit a tak přežít. V těchto
souvislostech si můžeme dobře představit
situaci, že někdo na takové vzdálené samotě v zimě zemřel. Zcela logicky musel týdny nebo i měsíce na svůj pohřeb počkat,
uložen na umrlčím prkně někde na půdě,
ve stodole, v blízké kapličce, nebo dokonce zahrabaný ve sněhu.

Podobně v zimě bývaly v horských samotách i malých osadách problémy s udělením křtu novorozencům. Rychtář Jan
Adam Zettl ze Stodůlek, kde neměli faráře ani kostel, ve zprávě z roku 1792 uvádí, že v místě během zimy zemřelo několik dětí bez svátosti křtu. Jeho vlastní dítě,
když bylo ke křtu neseno do kostela v Dobré Vodě, omrzlo a následkem toho zemřelo. S pohnutím si pročítáme povídku Karla
Klostermanna Bílý samum o tragédii dvaceti šesti dětí, které údajně při cestě ze školy
v Knížecích Pláních domů do Pasek zastihla
sněhová bouře a ony zmrzly. Podobný případ zmrznutí dítěte na cestě do školy se stal
u Záblatí v roce 1929.
Jak uvádí farní kronika Kašperských Hor,
byla zima tohoto roku zvlášť krutá. „Teploty v únoru klesaly až k – 30° C. Výpadky
v dopravě způsobily citelný nedostatek paliva, zejména uhlí. Hrozné byly škody na ovocných stromech, mnoho jich pomrzlo, většinu však ohlodali zajíci. V lesních revírech
města bylo nalezeno vzdor dostatečnému
(pokračování na straně 4)

Střípky odjinud
Regionální značky v Praze
na Novoměstské radnici

Na šumavské výlety pěšky i na běžkách
Ve všech destinacích se snaží připravovat novinky pro návštěvníky a zpříjemňovat
jim pobyt v jejich regionu. I my stále hledáme něco nového, co by vás oslovilo, motivovalo na Šumavu přijet, vracet se a doporučovat ji i svým přátelům a blízkým jako
skvělou destinaci pro trávení dovolené. Proto jsme připravili nový projekt „Na šumavské výlety bez hranic po celý rok“, který se, jak již vyplývá z názvu, věnuje hlavně výletům nejen na Šumavě, ale i v Bavorském lese. Výlety vám nabídneme pěší a pro zimní období i na běžkách.
Hlavní aktivitou projektu je sada tipů
na výlety vytvořena tak, aby byly výlety
pro účastníky snadno realizovatelné. Výlety budou zpracovány návodným způsobem, budou obsahovat přesný popis trasy, doplněný fotodokumentací a praktické tipy, např. kde zaparkovat, vzdálenosti,
časová náročnost. Každý výlet absolvujeme a vyzkoušíme na vlastní „kůži“, nafotíme a zaznamenáme průběh trasy, zajímavosti na trase, atd. Poté budou informace
o výletu zapracovány do itineráře, aby mohl
každý účastník tento výlet snadno absolvovat a dostal co nejpodrobnější praktické informace. Itinerář výletů si každý může
sám vytisknout, aby si ho mohl vzít s sebou
na výlet a prakticky využít všechny informace přímo v terénu nebo si bude moci založit album šumavských výletů, jelikož set
itinerářů bude mít jednotný graﬁcký styl.
Vše umístíme na náš web www.isumava.cz
a tipy s běžkařskou tématikou i na web
www.bilastopa.cz.
Výlety budeme zveřejňovat i na našich
proﬁlech „išumava“ na sociálních sítích
Facebook (www.facebook.cz/isumava)
a Google+. Pokud se vám naše proﬁly budou
líbit, budeme rádi, když nás budete sledovat, lajkovat a sdílet. Pravidelně sem přidáváme novinky a zajímavosti o dění na
Šumavě, vše je podpořeno i naším webem
www.isumava.cz.
Součástí budou i některé aktivity v projektu Bílá stopa, kterému jsme již věnovali

v našich zimních číslech novin mnoho prostoru a i tentokrát bychom vás rádi informovali o připravovaných novinkách, ale
i věcech stávajících. Webové stránky www.
bilastopa.cz obsahují aktuální zpravodajství a bližší informace o běžeckém lyžování na Šumavě. Pro tuto sezónu připravujeme celkovou rekonstrukci a modernizaci webu a rozšíření o některé sekce, jako je
doplnění informací právě o tipy na výlety
na běžkách. Stejně jako výlety pěší bude
každý výlet obsahovat přesný popis trasy,
doplněný fotodokumentací, s praktickými tipy a itinerářem. Samozřejmě, tak jak
jste zvyklí, bude v provozu i další podpůrný web www.bilestopy.cz.
K základním a časem prověřeným produktům patří každoročně vydávané mapy
Bílá stopa Šumava. Lepší orientaci v terénu zajistí nové sjednocené značení formou

informačních tabulí s mapou a značení
nástupních míst. Celou Šumavou, od Železné Rudy až po Lipno, prochází Šumavská
magistrála (přes 100 km), která díky garantované údržbě nabízí kvalitně upravené trasy po celou zimní sezónu. Na magistrálu
navazuje dalších cca 400 km místních tras.
V rámci akce PŘISPÍVÁM-LYŽUJI jsme
připravili několik variant, jak mohou sami
lyžaři přispět na úpravu lyžařských tras
(zakoupením propagačních materiálů,
DMS, sběrací listiny, sbírkový účet, více
na www.bilastopa.cz). Návod jak přispět
pomocí DMS naleznete na poslední straně těchto novin. Takže co si přát víc? No
hlavně ten sníh, který nám v loňské sezóně bytostně chyběl.
Na tento projekt máme podanou žádost
o grant do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007 –2013. Pokud získáme
ﬁnanční podporu, což v době vzniku tohoto článku ještě nevíme, můžete se těšit ještě
na další novinky. Jednou z nich je i rozšíření výletů o tzv. geohry, zpracované zábavnou, hravou a vtipnou formou v aplikaci pro
mobilní telefony. Geohra spočívá v plnění
úkolů přímo v terénu. Aplikace v mobilním
telefonu pomocí GPS pozná, že se účastník
nachází na daném místě (např. na Kvildě) a nabízí mu různé úkoly a hry spojené právě s tímto místem. Jednotlivé geohry budou mít různou náročnost, jak fyzickou, tak časovou.
Doufáme, že vás naše nové aktivity potěší a budou praktickým pomocníkem na cestách po Šumavě. Tak přijeďte a poznejte,
že Šumava je nekončící zábava!
Tým Regionální rozvojové
agentury Šumava

O první listopadové sobotě se na Novoměstské radnici v Praze na festivalu originálních výrobků představili držitelé regionálních značek z našich regionů. Festival
pod názvem Novoměstský krajáč uspořádala Asociace regionálních značek ve spolupráci s Novoměstskou radnicí. V unikátních prostorách gotického Mázhauzu
a Velkého sálu mohli návštěvníci po celý
den obdivovat, ochutnávat a nakupovat
potraviny i řemeslné produkty oceněné
některou regionální značkou.
Šumavu prezentovala točená i ručně
stavěná keramika a háčkované a plstěné
textilní výrobky. Mnozí výrobci předváděli své mistrovství přímo na místě, nebo
připravili kreativní dílny, které upoutaly
pozornost dětí i dospělých.
Atmosféru příjemně doplnil hudební
program – ve Velkém sále střídavě vystupoval Karel Polívka z Krkonoš a skupina
Šafrán ze Strakonic. Spokojení návštěvníci si odnášeli nejen chutné potraviny,
originální výrobky a radost ze zajímavého zážitku, ale i zkušenost, že stojí za to
hledat výrobky s regionální značkou.

Značky na cestách
V rámci projektu „ABC pro místní výrobce“, který realizuje s podporou Programu rozvoje venkova společně devět
místních akčních skupin z Lotyšska,
Litvy a České republiky, se 6. září konal
v obci Stameriena v severovýchodním
Lotyšsku jarmark, na němž se představily místní i naše výrobky. Akce doprovodila tradiční slavnost u místní úzkokolejné dráhy a nejen díky nádhernému
letnímu počasí měla úžasnou atmosféru.
Na jarmarku se představily výrobky ze
Železných a Orlický hor, které se mohly
porovnat s „konkurencí“ z Litvy i domácího Lotyšska. Pro české hosty byla navíc
na předchozí den připravena celodenní
exkurze s návštěvami u místních producentů, při nichž mohli porovnat podmínky, zkušenosti i plány drobných podnikatelů u nás a v Lotyšsku. Součástí sobotního programu byla i odborná konference, na níž byl mimo jiné prezentován
český systém regionálního značení, který
byl inspirací pro zavedení certiﬁkace kvalitních místních produktů v obou pobaltských zemích.
PhDr. Kateřina Čadilová,
předsedkyně Asociace regionálních
značek. o. s.

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Zima 2014/2015

Pojďte s námi v Rudě odolávat nudě!

Vánoční
Kašperské Hory
Historické městečko Kašperské Hory
v šumavském podhůří, pocházející
z počátku 14. století, se stává oblíbenou
turistickou lokalitou nabízející návštěvníkům řadu služeb po celý rok. Můžete
zde najít perfektní místo pro odpočinek.
Užít si čerstvý vzduch, klidné vycházky
a tajemná zákoutí chrámů, které zde stojí po staletí. Zemskou energii načerpáte
v šumavských bylinných lázních, výbornou kávu ochutnáte v kavárnách nebo
přímo v místní pražírně.

Největší turistické středisko na Šumavě má pro vás připraveno hned několik zimních novinek, které ještě více zkvalitní váš pobyt v regionu. Snad největším zlomem je nově vybudované parkoviště SA Špičák. Přehlednost o obsazenosti parkovišť zkvalitní dvě informační světelné tabule umístěné při vjezdech do obce Špičák
ve směru od Železné Rudy i Nýrska.

Sušice – živé srdce Šumavy
Hledáte ideální místo pro aktivní zimní
dovolenou za každého počasí? Chcete si
protáhnout tělo, ale mít i dostatek možností, kde následně relaxovat a odpočívat? Přijeďte do Sušice – brány Šumavy. Ze široké nabídky sportovních a relaxačních aktivit, kulturních akcí, gastronomických pochoutek a ubytování všech
kategorií si vybere opravdu každý.

Na nově zrekonstruovaném historickém
náměstí můžete navštívit tři místní muzea.
Muzeum historických motocyklů, které patří
se svými sbírkami mezi jedno z největších
v České republice. Působivá je Expozice
české hračky s rozsáhlou sbírkou plechových a plastových modelů traktorů Zetor
a celou řadou loutkových divadel i samostatných loutek. V neposlední řadě Muzeum Šumavy s unikátním souborem pozdně
gotických plastik z přelomu 15.–16. století, stálou přírodovědnou a originální sklářskou expozicí, stojí taktéž za shlédnutí.
A co takhle zimní – vánoční prohlídky?
Představte si historické horské městečko
zahalené do vrstvy bílého prachového sněhu, blikající vánoční osvětlení na lampách
a domech. V rukou držíte šálek dobré kávy
nebo horké čokolády a posloucháte vyprávění o vánočních zvycích a historii šumavského městečka.
Tematické prohlídky se budou konat
28. a 30. 12. v podvečerních hodinách.
Bližší informace o termínu a ceně prohlídek naleznete na našem webu nebo
na tel. 376 503 411. Doporučujeme si místa na prohlídce rezervovat.
Za návštěvu stojí i ručně vyřezávaný Kašperskohorský betlém, který je největším
skříňovým betlémem v Čechách. Najdete ho ve výstavní síni radnice, hned vedle
turistického informačního centra.

Při bohaté sněhové pokrývce je v nabídce necelých 25 km kvalitně upravených
běžeckých tras přímo v okolí města. Vyrazit tak můžete přes okolní kopce až na rozhlednu Javorník a kolem vrchu Ždánova
zpět do Kašperských Hor. Na jihovýchodním okraji města se nachází lyžařský areál, s půjčovnou lyžařského vybavení i s dětskou školičkou.
Když se sněhu nedaří, pro milovníky přírody se nabízí 8 malebných vycházkových
okruhů a naučných stezek, za historií, krásnými výhledy i přírodními atraktivitami
okolí města. Jedna vás zavede k majestátní
dominantě tyčící se pouhé 3 km od města
a to k hradu Kašperku, nejvýše položenému královskému hradu v Čechách. Hrad
Kašperk je na přelomu roku zpřístupněn
veřejnosti od 28. 12. do 1. 1.
Advent v Kašperských Horách nabídne
mnoho zajímavých akcí, které naleznete v kalendáři na str. 7 a 8 nebo na webu
www.sumavanet.cz/ickhory.
Veronika Rosecká, Městské kulturní
a informační středisko Kašperské Hory
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Sušice je ideálním výchozím bodem pro
vaši dovolenou. Každé ráno odjíždí několik autobusů ke všem oblíbeným běžkařským trasám a turistickým cílům. Velmi
dobře dostupné jsou taktéž nejznámější šumavské sjezdovky a lyžařské areály.
Pokud ale zrovna počasí lyžování nepřeje nebo se smráká a vy máte ještě spoustu energie a chcete si pořádně dovolenou
užít, nabízí vám město Sušice nepřeberné
množství variant, co podniknout.
V červnu 2014 byl otevřen unikátní Sportovní areál s krytou plaveckou halou, relaxační částí – saunami, posilovnou, spinning
sálem a ﬁtness tělocvičnou. Bazénová hala

nabízí návštěvníkům areálu několik jedinečností. Děti si oblíbí tobogán se světelnými
a zvukovými efekty a časomírou, samostatný plavecký bazén 25m nabízí vždy vyhrazené dráhy pro kondiční plavání a ve vymezených časech, které najdete na webu www.
sportoviste-susice.cz, je spouštěna simulace říčního proudění, která nemá v Evropě
obdoby. Děti se za každého počasí mohou
vyřádit v zábavním bazénu s divokou řekou

nebo v brouzdališti a rodiče si mohou odpočinout ve vířivkách. Moderní architektura
celé stavby a nové čisté zázemí areálu jen
umocní váš zážitek.
Sportovní areál vedle bazénu nabízí
širokou škálu sportovních aktivit, a to jak
individuálních, tak skupinových. Na své
si přijdou rodiny s dětmi i sportovci. Díky
on-line rezervačnímu systému se můžete
na jakoukoli aktivitu přihlásit téměř kdykoli, minimálně však 4 hodiny před začátkem každé lekce. Pokud nemáte na dovolené přístup k internetu, stačí zavolat
na tel.: 376 555 240 (recepce Sportovního areálu) – rádi vám poradíme.
Každý pátek od 15:45 hod. můžete nechat
děti vyřádit se při pohybových hrách a přitom si jít v klidu zaplavat nebo si odpočinout v saunách. Pro rodiny s dětmi jsou
také speciálně vyhrazené hodiny veřejného
bruslení, kdy se děti mohou v klidu a bezpečí učit bruslit s hrazdičkami. Přehled hodin
veřejného bruslení najdete vždy na plakátech nebo na našem webu. Na zimním stadionu můžete vyzkoušet také lezeckou stěnu. Všechno vybavení, které potřebujete,
vám zapůjčíme na recepci. Navíc je možno domluvit odborný dohled instruktora,
který vám vysvětlí vše potřebné.
Pokud vám bude počasí přát, můžete
vyzkoušet, ze kterého sušického kopce to
nejlépe frčí na sáňkách. Zimní výlet na rozhlednu a cestou dolů na sáňkách, může být
prima zpestřením pro každého. A pokud
se počasí nepovede, nevadí. V Sušici budete
mít vždycky na výběr. Nově zrekonstruované je zde i kino s bohatou kulturní nabídkou
a dětským koutkem v kino-kavárně, muzeum se šumavským vyřezávaným pohyblivým betlémem nebo cyklostezka podél řeky
Otavy, kam můžete za příznivých sněhových podmínek vyrazit na běžky. Přijměte
naše pozvání do Sušice, kde se ani v zimě
nebudete nudit.
Ing. Dagmar Jíchová

Klatovy nabízí nový
turistický cíl –
unikátní expozici
v Pavilonu skla
Jedinečná expozice v Pavilonu skla
Klatovy i tradiční památky města, proslulé katakomby nebo barokní lékárna U Bílého jednorožce, zvou k zimní
návštěvě královského města v podhůří
Šumavy. Dojít k vytčenému cíli ve městě se vám lehce podaří díky mobilní aplikaci pro telefony s operačními systémy
Android a Apple.
Nejnavštěvovanějšími památkami města sice stále zůstávají katakomby pod jezuitským kostelem, barokní lékárna U Bílého
jednorožce a Černá věž, ale město Klatovy
připravilo další možnost kulturního vyžití.
Jedinečná expozice sklářských výrobků
ﬁrmy Lötz v novém Pavilonu skla Klatovy
(PASK) v zahradě Vlastivědného muzea
zaujme svými vzácnými exponáty i vzdušným, lehkým a moderně řešeným prostorem samotného pavilonu. Přes 600 exponátů z produkce této nejslavnější české sklářské ﬁrmy z Klášterského Mlýna na Šumavě

představuje průřez sklářského umění přelomu 19. a 20. století od historismu přes
secesi až k moderním proudům v uměleckém řemesle. Nejen k Pavilonu skla Klatovy
pomůže turistům najít cestu mobilní aplikace pro „chytré“ telefony, která uživatele
provede městem a jeho památkami s profesionálně namluveným výkladem. Aplikace je doplněna jednak zvukovými efekty, a také množstvím fotograﬁí a obrázků.
Komentovaná prohlídka města obsahuje 52 zastavení, a díky GPS navigaci spolehlivě přivede uživatele na každé zajímavé místo. Více informací na www.klatovy.
cz/icklatovy.
IC Klatovy, Náměstí Míru 63,
339 01 Klatovy, tel.: 376 347 240,
icklatovy@mukt.cz

Milovníci bílé stopy jistě ocení rozšíření a úpravu běžeckého areálu Belveder
(1–5 km okruhy), který je určen pro sportovní běžkaře a nabízí jak klasickou stopu,
tak pruh na bruslení. Okruhy pro sportovní běžkaře nabízí též lyžařský areál SKI&BIKE Špičák a LA Nad Nádražím. Pokud
sněhové podmínky dovolí, bude se též upravovat okruh u Hojsovy Stáže. Pro ostatní
běžkaře upravujeme kolem 70 km turistických běžeckých tras. K nim přibyly dvě
novinky. První je propojení Železnorudska „Bavorskou cestou“ od státní hranice s Německem k Debrníku, která bude
upravována od 15. ledna 2015. Druhou je
trasa mezi oblastí Můstek a „Betonkou“.
Všechny turistické trasy budou upravovány v režimu pondělí a pátek, nebo dle
jejich stavu a to v rozmezí 15. prosince
2014 až 15. března 2015 s tím, že lze předem domluvit změnu s ohledem na výšku
sněhové pokrývky.
Ve sjezdovém lyžování disponuje Železná
Ruda cca 20 km sjezdových tras. Nechybí
ani 7 proznačených tras na skitouring, či
snowparky. Samozřejmostí jsou též půjčovny vybavení. Neméně lákavou novinkou jsou za příznivých sněhových podmínek organizované vycházky s průvodcem

Znáte Plzeňský kraj?
Tradiční řemesla, loutky, umění, sklo,
architektura… To vše a ještě více si pojďme prohlédnout během nadcházejícího
sychravého a chladného období do muzeí
Plzeňského kraje. Nechme na sebe dýchnout minulost, cestovat v čase, byť na okamžik, a nechat přítomnost přítomností,
ohlédnout se a dozvědět se překvapivé,
ale i zavzpomínat.
Muzeum techniky a řemesel v Kolovči
je jedním z největších soukromých muzeí
v Čechách a nachází se v historické zemědělské usedlosti s tradicí hrnčířské výroby
rodu Volfů, sahající k roku 1890. V expozici je na 67 kompletních řemeslnických
dílen, např. vybavení začínajících zubařských ordinací, kdy při shlédnutí této expozice a představě použití všech možných
„udělátek“ v praxi si neodpustíte slůvko
„au“, první profesionální vysoušeče vlasů z kadeřnických salónů připomínající dnes spíše divokou změť kabelů vycházející z přilby, nahlédnout budete moci
do dílny kloboučníka, ševce a mnoha dalších. Krásné jsou ukázky hrnčířské výroby, hodiny a hrací stroje, hračky, elektropřístroje, hasičská technika a další. A nejznámějším exponátem, který jinde nenajdete,
je unikátní kolovečský mlýn na přemílání
starých bab na mladá děvčata.
Máte-li rádi Chodsko, chodské kroje,
svatby a zajímá vás tamější regionální historie, v prostorách původně středověkého
Chodského hradu sídlí Muzeum Chodska
v Domažlicích.

na sněžnicích. Mrazivé dny vám zpříjemní návštěva wellness, muzea, bowlingu či
posezení v cukrárně nebo místním pivovaru.
Pozadu nezůstávají ani různé akce, které
se budou v průběhu zimy konat v Železné
Rudě a okolí. Naleznete je v kalendáři akcí
na stranách 7 a 8 nebo na www.sumava.
net/itcruda.
ITC města Železná Ruda,
tel.: +420 376 397 033, Klostermannovo
nám. 295, Železná Ruda

Jak se jmenuje a kde se nachází nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, kde přišel nejznámější husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova o svoje jediné zdravé oko?

Při toulkách po šumavské krajině navštivte určitě také:
Muzeum Šumavy – Sušice, které sídlí v měšťanském domě na náměstí. Jedná
se o regionálně zaměřenou vlastivědnou
víceoborovou instituci mapující oblast
Šumavy a Pošumaví.
V Muzeu Šumavy Kašperské Hory jsou
jedinečné expozice sklářství na Šumavě,
zoologie, botanika, goelogie, ochrana přírody, život na staré Šumavě.
Muzeum Šumavy Železná Ruda, které
se nachází v původní vilce sklářského rodu
Abele. Specializací vlastivědně zaměřeného
muzea je regionální sklářství a hamernictví.
Věděli jste, že v Plzeňském kraji je přes
80 muzeí? Nabídka možností cestovat
v čase je tedy bohatá.
Víte, kde tato muzea a jiné turistické
cíle leží? Vaše znalosti si můžete vyzkoušet v nové interaktivní hře „Znáte Plzeňský
kraj?“ na portále www.turisturaj.cz. Vaším
úkolem bude na slepé mapě v časovém limitu určit správnou polohu turistických destinací na základě zobrazené otázky a fotograﬁe. Můžete si zvolit variantu pro začátečníky, kde vám na mapě pomohou silnice
a řeky nebo náročnější verzi pro pokročilé
se zcela slepou mapou. Po dokončení hry
zadejte svoji emailovou adresu a ti nejpřesnější z vás se mohou těšit na zajímavé ceny
od Plzeňského kraje.
Zdroj: Plzeňský kraj, www.turisturaj.cz

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Zima 2014/2015

Historické album Šumavy

Programy
pro veřejnost
o šumavské přírodě

Při podzimních a zimních toulkách Národním parkem Šumava můžete narazit
na nové informační panely na místech, kde byste to ani možná nečekali, totiž na místech zaniklých osad po celé Šumavě. Proč osady na Šumavě zanikaly, mělo více příčin, ale hlavní tkvěla ve vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce jako
výsledek hitlerovské propagandy a následné nejhrůznější války v dějinách lidstva.
S původním obyvatelstvem zmizela i „stará Šumava“.

Fotograﬁe jako paměť člověka
Člověk má již více než sto let úžasného
pomocníka pro zaznamenávání vzpomínek –
řeč je o fotoaparátu. Vždyť i dnes lidé považují za to nejcennější rodinné fotoalbum,
neboť vzpomínky zaznamenané na snímcích jsou zároveň pamětí člověka. A staré
obrázky ze Šumavy prozrazují také mnohé.
Díky cestujícímu fotografovi Josefu Seidlovi z Českého Krumlova, ale i dalším profesionálním a až později amatérským fotografům, máme vcelku dobře zachovalý obraz
lidí a krajiny „staré Šumavy“.
Kapitoly z historie Šumavy vepsané do
fotograﬁí se Správa národního parku pokusila přiblížit návštěvníkům v rámci nového
projektu Historické album Šumavy. Potenciál
zaniklých sídel, a tedy tvář „staré Šumavy“
představuje souborem unikátních dobových
snímků s popiskami, které jsou umístěné
přímo na místech, kde byly snímky vytvořeny i před více než sto lety.
Ze starých fotograﬁí se dá vyčíst mnohé.
Vzhled krajiny byl docela jiný, než známe
dnes. Na starých snímcích nalézáme mnoho zajímavostí. Okolí vesnic bylo rozděleno na malá, pečlivě udržovaná políčka,
na kterých se pěstovalo obilí – a na fotograﬁích nalézáme jako šiky vojáků postavené
panáky ze slámy. Příkladů by bylo mnoho
a pozorný návštěvník objeví na starých fotograﬁích ještě další zajímavé skutečnosti.

kvetoucí obchod i řemesla u plavebního kanálu na Zadní Zvonkové byl odsouzen k zániku postavením „železné opony“
a zřízením hraničního pásma. Infopanely
obsahově propojují texty a obrázky přímo
s daným místem. Dějiny ovšem neskončily v roce 1945 a leckde nalezneme odkazy
na dobu poválečnou – opuštěné chátrající
domy po odsunu obyvatel německé národnosti, nově postavenou „železnou oponu“
podél silnice v blízkosti západní hranice
i stopy po působení Československé lidové armády dnes již padají do minulosti.

Stodůlky v minulosti

Stodůlky dnes

Fotograﬁcká alba v krajině
Prezentace v krajině je naprosto unikátní
rovněž svojí formou, neboť jde o věrnou
podobu fotoalba jakoby nahodile otevřeného na stránce dokumentující dané místo.
Deska v podobě pultíku je doplněna krátkou
historií vesnice, ve které je navíc popisován
život místních obyvatel. Tak například by
asi nikoho nenapadlo, že ženy nosily trávu pro svoji krávu několik kilometrů daleko a to vše v nůši na zádech (zdokumentováno na Horních Ždánidlech). Dnes si také
málokdo umí představit, že by v jednom
domě bydlela třígenerační rodina, zatímco před válkou v jednom domě bydlelo běžně 16 lidí (zdokumentováno v Lettlhofu
na Předních Paštích). A mnoho jiných zajímavých obrazů a vlastně i příběhů vyčtete
ze starých nažloutlých fotograﬁí.
Naší snahou bylo přiblížit historii daného místa, které dnes vypadá zcela jinak než
v dobách „své největší slávy“. Například

Kde všude fotoalba jsou
Z téměř jednoho sta v minulosti zaniklých sídel bylo vytipováno a označeno celkem 30 míst rozesetých po celé Šumavě,
na kterých se dnes již jen velmi těžko pozná,
že zde kdysi vládl řád nastavený pevnou lidskou rukou. (Vždyť kolik lidí dnes pozná,
že v obrovském meandru Křemelné ve Frauenthalu stály kdysi brusírny a fazetárny velkopodnikatele I. Blocha?) Alba naleznete
po celém Národním parku Šumava a to vždy
u značené trasy a dalším hlediskem musela
být existující fotodokumentace v archívu.
Od počátku bylo řečeno, že bude maximálně využit dokumentační potenciál fotograﬁí. Největší fotobankou starých fotograﬁí Šumavy disponuje Museum Fotoateliér
Seidel v Českém Krumlově, ze kterého jsme
mohli čerpat originální fotograﬁe. Dalšími zdroji byly soukromé archivy sběratelů starých fotograﬁí. Rovněž jsme moh-

Učení v šumavské
přírodě
V letošním roce slaví střediska environmentální výchovy výročí, neboť již dvacátou
sezónu přichází s nabídkou výukových programů, díky které se mohou žáci a studenti vydat za tajemstvím šumavské přírody.
Národní park Šumava je opravdu tou
nejlepší učebnou pod širým nebem, toto
motto potvrzuje vysoká návštěvnost středisek environmentální výchovy. V loňském školním roce se výukových programů zúčastnilo celkem 3 020 dětí ve Vimperku, 2 802 dětí v Kašperských Horách
a do pobytového střediska na Stožci se
vydalo celkem 59 skupin.
SEV Vimperk připravilo pro základní
a střední školy výukové programy na témata z říše živočichů, díky nimž se účastníci
seznámí se zástupci jelenovitých na Šumavě, nahlédnou do života predátorů a pochopí jejich význam v přírodě. Novinky dále
doplňuje program Zvířecí rekordmani,
odhalující zajímavosti šumavské i světové fauny. Dětem z mateřských škol jsou

určeny novinky zaměřené na rysa ostrovida (Rysí příběh), vydru říční (Vydří hrátky)
a také venkovní program Podzemní království, věnované poznávání půdy a života v ní.
SEV Kašperské Hory, které je zároveň
také informačním střediskem, rozšiřuje
svoji nabídku o několik nových programů.
V programu Rok v šumavské přírodě na jednotlivých stanovištích postupně projdou
účastníci všemi měsíci roku a poodhalí alespoň některá z tajemství přírody, postupně se měnící v závislosti na změnách počasí
během roku. Program je volně inspirován
kalendářem Světem šumavské přírody, který nabízí řadu aktivit pro poznávání nejen
šumavské přírody.
SEV Stožec připravilo do nového školního
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Správa NP a CHKO Šumava opět přichází s novou řadou programů pro veřejnost, které si získaly svoji oblibu v šumavském regionu.

li vybírat od publicisty Zdeňka Roučky
z Plzně, který vydal v celkem čtyřech fotograﬁckých knihách více než tisíc kvalitně
upravených historických fotograﬁí. Každé jednotlivé fotoalbum v krajině prezentuje 4 historické snímky a takových míst
je celkem třicet.
Věříme, že pro každého návštěvníka
bude milé překvapení, když na historický
odkaz v krajině narazí, ale jistě se najdou
i tací, kteří budou chtít zmapovat a cíleně
navštívit všechna označená zaniklá místa.
Takže, kde ta místa jsou: Zhůří (tzv. Kepelské), Frauenthal, Skelná, Paseka, Hůrka,
Vysoké Lávky, Horní Ždánidla, Velký Bor,
Zelená Hora, Stodůlky, Prostřední Paště,
Javoří Pila, Vchynice-Tetov, Hraběcí Huť,
Zhůří (u Rejštejna), Františkov, Knížecí
Pláně, Žďárek, Horní Světlé Hory, Polka,
Březová Lada, Radvanovice, Dolní Cazov,
Krásná Hora, Nové Údolí, Jelení Vrchy,
Josefův Důl, Huťský Dvůr, Zadní Zvonková a Plešné jezero.
Přehled všech míst s dokumentačními
fotograﬁemi, jak starými, tak současnými, si zájemci mohou rovněž prohlédnout
na zvlášť připravených internetových stránkách Správy NP a CHKO Šumava, na adrese www.npsumava.cz.
Veškeré texty jsou v terénu kromě češtiny
uvedeny také v němčině a to nejen proto,
že realizace projektu byla spoluﬁnancována Evropskou unií, ale i proto, že tuto kapitolu historie psali převážně německy mluvící obyvatelé Šumavy. Někteří pamětníci,
a samozřejmě i jejich potomci, na Šumavu i dnes často přijíždějí a znovu objevují,
protože jde o návštěvu vlasti jejich předků.
Pokud se dnes hlásíme k Šumavákům, tak
i pro nás jde o návrat ke kořenům.
Takže pokud nezapadnete sněhem anebo naše historická alba, tzn. alespoň 1 metr
sněhu, tak si je můžete prohlédnout i v zimě.
Co si přát více – hodně sněhu, nebo přiměřeně, aby se „historie“ neschovala pod sněhovou dekou?
Josef Štemberk,
Správa NP a CHKO Šumava

roku několik novinek zaměřených na typická zvířata Šumavy: tetřevovité ptáky, vydru říční a rysa ostrovida. Díky nim se účastníci seznámí se všemi biotopy, které tvoří
toto krásné pohoří. Další zajímavou novinkou jsou dva programy: Jak se dělá věda –
Les a Živočichové. Lektoři SEV Stožec tak
chtějí dětem přiblížit metody vědecké práce
a dobrodružství při vyměřování lesa, zjišťování velikosti a stáří stromů nebo zážitky
při sledování zvířat. Další nový stopařský
program se jmenuje Jelení stezka. Stezka,
kterou skutečně vyšlapali a kterou udržují
jeleni, vede do míst, kde se vyplatí mít oči
„na šťopkách“. Při téměř detektivní práci
totiž účastníci programu odhalí mnohé věci
ze soukromí zvířat a zvířátek.
Nabídka středisek environmentální
výchovy obsahuje na 80 různých programů. Katalog, který detailně seznamuje s činností těchto vzdělávacích zařízení Správy,
je možné získat na informačních střediscích a střediscích environmentální výchovy. Aktuální info naleznete také na webových stránkách www.npsumava.cz.
Martina Kučerová a Stanislav
Čtvrtník, NP a CHKO Šumava

Do bílého království se budete moci vydat
na sněžnicích, cestou se seznámíte pomocí stop s životem vydry říční či rysa ostrovida. Tyto sněhové vycházky vás zavedou
do okolí šumavských obcí a také se vyprávěním vrátíte do dávné historie Šumavy.
Sněžnice pro organizované výlety si můžete zapůjčit v konkrétním infocentru, které
vycházku organizuje. Příznivci běžeckého
lyžování si mohou objednat do zimní přírody doprovod strážní služby. V tradičním cyklu večerních přednášek a promítání vycestujete do mnoha míst z celého
světa. A ti, kteří mají rádi tvořivou činnost,
mohou navštívit množství našich rukodělných programů, ale také obdivovat práci
šumavských umělců.

Mnoho jedinečných programů je vedeno
zaměstnanci Správy, kteří se s vámi podělí o množství informací z šumavské přírody. V únoru se budete moci přiučit mnohému o šumavském lese v doprovodu ředitele Správy Mgr. Pavla Hubeného. Ti z vás,
kteří se zajímají o létající savce, se budou
moci s nimi setkat v březnu v rámci programu vedeného RNDr. Luďkem Bufkou.
Díky pozorovacím srubům se seznámíte
s životem jelenů a srnčí zvěře.
Množství těchto aktivit je organizováno
informačními středisky a středisky environmentální výchovy, kde také získáte detailní informace k jednotlivým programům.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Martina Kučerová,
NP a CHKO Šumava,
www.npsumava.cz

Zeptejte se místních

Co se vařilo
na Šumavě?
Hubník
Potřebné ingredience: 500 g čerstvých
hub (můžeme nahradit cca 60 g hub
sušených), 4 tvrdé rohlíky, hrst krupice, 300 ml mléka, 4 stroužky rozdrceného česneku, pepř, drcený kmín, sůl,
1 cibule nakrájená nadrobno, 4 vejce,
majoránka, sádlo.

Čerstvé houby podusíme, sušené houby namočíme do vody (alespoň 2 hodiny před vařením), přidáme kmín a sůl
a v téže vodě je uvaříme do měkka. Uvařené houby scedíme a pokrájíme na malé
kousky. Přidáme na kostičky nakrájené rohlíky, namočené do mléka. Vmícháme rozšlehaná vejce a krupici, utřený česnek, nakrájenou cibulku a majoránku. Dochutíme pepřem a solí.
Vznikne nám těsto tekutější konzistence, které vlijeme na rozpálený, sádlem vymazaný pekáček, na povrch položíme tenké plátky sádla a dáme do vyhřáté trouby na 180°C. Pečeme dozlatova
cca 30 minut.
Vhodnou přílohou k hubníku je kysané zelí.

Informační středisko Kašperské Hory
Otvírací doba: Po – Pá, 8:30–15:30,
polední přestávka 12:00–12:30
24. – 26. 12., 1. 1. zavřeno
Informační středisko Kvilda
Otvírací doba: Po – Ne, 8:30–16:00,
polední přestávka 12:00–12:30
24. – 26. 12., 1. 1. zavřeno
Informační středisko Rokyta
Otvírací doba: Po – Ne, 8:30–15:30,
polední přestávka 12:00–12:30
24. – 26. 12., 1. 1. zavřeno

V zimním období jsou otevřena tato informační střediska:

Informační středisko Stožec
Otvírací doba: Út – Ne, 8:30–16:00,
polední přestávka 12:00–12:30
24. – 26. 12., 1. 1. zavřeno

Informační středisko Alžbětín
Otvírací doba: Út – Ne, 9:30–16:30,
polední přestávka 12:00–12:30
24. 12. zavřeno

Informační středisko Svinná Lada
Otvírací doba: Út – Ne, 9:00–16:00,
polední přestávka 12:00–12:30
24. – 26. 12., 1. 1. zavřeno

Dobrá adresa pro život
www.br-sumava.cz
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Šumavský pivovar nezapadne
ve Vimperku ani v zimě

Zimní i jarní
prázdniny
u Šumavouse
U Šumavouse myslíme na děti i v zimním
období a přichystali jsme pro vaše potomky zábavný program „Prázdniny v lese“. Je
určen pro všechny děti, které mají rády přírodu, dobrodružství a chuť poznávat nové
věci – takže pro všechny. Aktivity se konají
za každého počasí venku v přírodě. V případě velmi nepříznivého počasí využíváme zázemí Dětského centra Šumavous.
Děti během dne vyrábějí, tvoří a improvizují, aby pak své nápady a kreativní výrobky použily k hraní, zábavě a poznávání. Pro
představu v tematickém programu „Čarodějnice“ děti nasbírají březové proutí, vyrobí si čarodějnická košťata a masku, pomalují se a pak, třeba i s košťaty, plní různé
úkoly. Nebo v tematickém programu „Lesní kuchař“ děti samy umíchají těsto, uválí placky, nasbírají a nařežou dříví, rozdělají oheň, placky upečou a následně snědí.
Zvládnou na otevřeném ohni upéct chleba
nebo uvařit polévku.
Program je připraven přes zimní, jarní a letní prázdniny, Po–Pá 9:30–16:00
v Dětském centru Šumavous. Chceme,
aby si děti užily dny volna se svými vrstevníky pod dohledem zkušených pedagogů.
Chceme, aby rodiče věděli, že během aktivit jsou děti v bezpečí a že je o ně postaráno. Rodiče, kteří umožní svým dětem trávit takto aktivně volný čas, mohou přímo
od nás vyrazit do přírody a nebo navštívit kulturní památky, či jen tak relaxovat.
Jirka Hujda, www.sumavous.cz

Tvořivé dílny
v Hrádku u Sušice
V adventním čase letošního roku a také
v následujících měsících roku 2015 můžete v provozovně paní Knězové navštívit
tvořivé dílny.
Témata budou vybírána podle zájmu
účastníků s přihlédnutím k ročnímu období,
jako například zimní věnec, dárková kytička ze sušených rostlin, jarní dekorace, lze
zařadit i další techniky jako je drátkování,
plstění ovčí vlny a podobně.
Kurzy se budou konat každé sobotní odpoledne od 14 hodin při minimálním počtu tří
účastníků, maximálně pak vzhledem k prostorám dílny 10 osob. Je tedy potřeba se předem objednat na tel. 721 643 933.
Vstupní poplatek je 50 korun plus příspěvek na materiál. Vlastní výrobek si poté
každý odnese.
Na vaši návštěvu se těší Helena Knězová, www.kvetiny-knezova.cz, h.knezova@
seznam.cz

Výstava skřítků
v Železné Rudě
Léto a krásný slunečný podzim je již minulostí, nestačili jsme se ani rozkoukat a už je
tu zima. Turistické stezky osiřely a největší
radost mají především milovníci lyží, zimních sportů a zasněžených hor.
Každý, kdo je navštíví v tomto období
se může porozhlédnout i jinde, než po sjezdovkách. Ten kdo má rád pohádky, skřítky a víly je zván mezi tuto havěť přímo
do jejich království, ráje skřítků v Železné Rudě. Pokud navštívíte tuto expozici, můžete zde spatřit i neobvyklou sbírku
pivních lahví, ale i jiných artefaktů týkajících se piva.
Zveme společně se skřítky všechny, kdo
se chtějí alespoň na chviličku odreagovat
od skutečné reality každodenního spěchu.
V obchůdku je možnost zakoupit netypické ručně vyrobené předměty. V zimním
období bude otevřeno ve středu a o víkendech od 10 do 16 hodin.
Fábin Jindřich, tel.: 737 441 332
Železná Ruda, tř. 1. máje 21/22
(vedle pohádkové cukrárny)
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krmení 36 mrtvých srnců. Zima se drala
i do stájí a tak mnohá koza byla ráno nalezena mrtvá, umrzlá. V oblasti Kašperských
Hor a Hartmanic napadlo do té doby nevídané množství sněhu. Během nejstudenějších dnů bylo mnoho pohřbů, skoro všechny staré osoby vymřely…“
Přívaly sněhu mnohá sídla na dlouhou
dobu zcela izolovaly. Když se k tomu přidaly nemoci a dokonce epidemie, bylo neštěstí dokonalé. V povídce Osudné Velikonoce
podává Karel Klostermann otřesnou zprávu o epidemii tyfu, která na začátku roku
1853 nejvíce postihla vesnice nad Rejštejnem – Svojše, Kozí Hřbety, Dobronín, Zhůří
a Jelenov. „Do některých těchto dědin,
ohromnými spoustami sněhu odloučených
od celého světa, po celou zimu se nikdo
nedostal a ven z nich také nikdo nemohl.
Teprve v dubnu proskočily příšerné, ale
poněkud mlhavé zvěsti o strašném úmrtí
v těchto končinách. Politický úřad tam vyslal
komisi, při níž byl ovšem i můj otec jakožto lékař. Přes to, že nadešel již duben, bylo
třeba sehnat sta lidí, než se podařilo prodrati se ohromnými závějemi… Co shledáno v některých dědinách, přesahovalo všechny hrůzy. Příbytky zaváty sněhem až přes
střechy, takže nutno bylo prokopávat opravdové tunely od stavení ke stavení. Nebylo
domu, aby v něm neleželo několik mrtvol

a s těmito začasté na jednom lůžku nemocní, přesto, že mrtvoly byly již obyčejně v rozkladu. V některých vesnicích vymřela dobrá polovice všeho obyvatelstva a ve stájích
ležely mrtvoly dobytka, pohynuvšího hlady, poněvadž nebylo lidí, kteří by jej pokrmili. Co zbylo z obyvatelstva, podobalo
se bludným stínům, děti skoro vesměs
pomřely, mnohé dojista hlady, z dospělých
někteří zešíleli, jiní propadli takové tuposti, že neprojevili ani radosti, že přišla záchrana… Ve dne v noci táhly po uvolněných cestách k Rejštejnu příšerné povozy, jež odvážely na hřbitov spousty mrtvol…“
Ničivě řádily na Šumavě sněhové bouře.
V zimě 1905 sněhová vichřice polámala
nebo dokonce vyvrátila v lesích města Kašperských Hor na 800 tisíc stromů.
Přes tyto smutné skutečnosti hrál sníh
na Šumavě také pozitivní roli. Říkalo se tu,
že ve sněhu jsou ukryty peníze. Dokonce
sám spisovatel Klostermann tvrdil: „Zima
bez dostatku sněhu jest největší kalamitou,
ba opravdovým neštěstím pro dělný lid
na Šumavě.“ Sníh totiž umožňoval přibližování dřeva z málo přístupných horských
poloh tenkrát rozšířeným sáňkováním.
Nebývalým ruchem ožívala v zimě také středověká Zlatá stezka. Transport zboží kvetl, když se ujezdila dobrá sanice a počasí
přálo.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Poznejte méně známá místa Šumavy

Svalený Jägrhaus
V lese na „Spálené“, při cestě divokým údolím Zlatého potoka z Vitějovic k „Forků“
mlýnu pod Kralovicemi, ještě před starobylým kamenným mostem, stojí vlevo v lese
ruina stavení. Je to zbytek po bývalé myslivně, zvané Svalený Jägerhaus, která byla
kdysi opuštěna, protože tu nikdo nechtěl
bydlet a myslivci od té doby přebývali v myslivně ve Vitějovicích. Není se tomu co divit.
Je to místo špatné pověsti a dodnes ponuré. Vypravuje se, že tu pytláci zabili hajného. Podle místních, kteří se sem bojí chodit,
zde straší, někdo se tu měl oběsit a objevuje se tu prý bezhlavý muž. Podle vypravování mé matky, rozené Šimkové z Vitějovic (1922 –2013), sem jako malé děti měly
z těchto důvodů zakázáno chodit. Knížecí
hajný býval ve vsi vždy váženou osobností. Jedním z nich byl za první republiky
i dlouholetý vitějovický hajný Josef Petrášek, bratr mého dědy, také knížecího hajného v Malovicích. U Zlatého potoka lze
také najít stopy po středověkém rýžování
zlata, a proto se tomuto úseku od Vitějovic
až k Frantolům říká i Zlaté údolí.
Za Jägerhausem v lese „Spálené“ stávala kamenná podezdívka, která zde zůstala po parní pile. Asi v polovině 19. století vyvrátil vítr velkou část lesa a vitějovický myslivec dal přivést parní pilu, aby
pokácené kmeny zpracovala. Dostal za to
důtku od knížete Schwarzenberga, že by
dříví zpracovaly vodní pily v okolí. Jednalo se pravděpodobně o vichřice v letech
1868 a následně 1870, které prakticky

zničily lesy Šumavy a jejího podhůří. Její
následky, zvané „broučková aféra“, mistrně popsal ve svém románu V ráji šumavském (1893) známý spisovatel Karel Klostermann. Parní pily byly v Čechách budovány od druhé poloviny 19. až do prvních
desetiletí 20. století.
Jen kousek proti proudu od Svaleného
Jägerhausu najdeme v hlubokém údolí unikátní kamenný most ze 16. století
a „Forků“ mlýn s pilou, který má zachované původní mlýnské složení z roku 1750.
Na konci údolí, už u hlavní silnice Prachatice – Lhenice, pak stojí další starobylý mlýn zvaný „Žahour“.
Celé údolí z Vitějovic až k Žahourů mlýnu je dlouhé asi 6 kilometrů, na kole dobře
sjízdné a vede tudy zelená turistická značka až do Chrobol. Ve Frantolech se pak
potkává s modrou TZ Prachatice – Lhenice.
Ukázka z knihy Oldřicha Petráška Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce,
kterou vydala MAS Blanský les-Netolicko o. p. s.

Šumavský pivovar rozšířil svoji nabídku piv
a na podzim 2014 dokompletoval piva řady
Bock. Nabídl tak jak Bock světlý (Vimperský zlatý Bock 16°), tak Doppelbock tmavý (Vimperský tmavý Doppelbock 19°)
i Doppelbock polotmavý (Vimperský jantarový Doppelbock 18°). Jsme rádi, že s těmito bavorskými silnějšími pivy, v návaznosti
na tradici vaření piv českých i bavorských
ve Vimperku, máme úspěch. Jistě některá z nich zastihnete u nás ochutnat i v zimních měsících.
Vánoce prožijete s Vimperským medovým
speciálem 15°, zimu s Vimperským zázvorovým speciálem 13° a jaro s Vimperským
Märzenbierem 14°.
A co dál? Protože další číslo novin Doma
na Šumavě vyjde až začátkem léta 2015, tak
je na místě vás upozornit, že dalším novým
pivem bude pivo vařené k 70. výročí osvobození Vimperku americkou armádou. Více
vám zatím neprozradíme, ale zavítáte-li
v květnových a červnových dnech do Vimperku, zajděte.
Na 3. ročníku festivalu minipivovarů
na Pražském Hradě v červnu jsme s nabízeným Vimperským ibiškovým ležákem 11°
a Vimperským Märzenbierem 14° uspěli mimořádně.
Stejně tak chutnalo Vimperské pšeničné
12° podle nové receptury. To s přestávkami
budeme nabízet i nadále. Ostatně v hodnocení pšeničných piv, organizovaných deníkem
Dnes ve spolupráci s významnými degustátory a Výzkumným ústavem pivovarským
a sladařským v září 2014, bylo vyhodnoceno
jako jedno z nejlepších mezi minipivovary.
A na zámku na otevřeném ohni a tradičními postupy vařený Středověký Vimperk
12°, nabídnutý k ochutnání začátkem září,
zmizel velmi rychle.

Naše celoročně vařené světlé, polotmavé
a tmavé pivo a uvedená a další piva jsou vždy
neﬁltrovaná a nepasterizovaná a je možné
je zakoupit i s sebou. Pro hosty restaurace
jsou nabízeny prohlídky pivovaru s odborným výkladem zdarma. Nekuřácká restaurace pivovaru nabízí výběr jídel tradiční
šumavské a české kuchyně, zvěřiny, jídel
připravovaných na pivu a dalších specialit z čerstvých surovin přednostně místního původu. Děti a cyklisté jsou též vítáni.

A jsme rádi, že se podstatně rozšířila i možnost ochutnat naše piva v Praze. K podniku
Na Šumavě v Šumavské ulici a Café Imperiál se se zájmem o trvalou či velmi častou nabídku našich piv přidaly i Café Zenit
a Galerie piv v Krymské ul., bar Napalmě a další, občasně pak naše pivo nabízejí
i Pivovarský klub a jiné pivní kluby či bary.
Najdete nás v pátek až neděli ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku. O vánočních svátcích bude též otevřeno již tradičně od 26.12. do 31.12., stejně tak i na Velikonoční pondělí.
Těšíme se na Vás!
Ivan Hojdar, Steinbrenerova 48/1,
385 01 Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

Objevte tajemnou
přírodu v okolí
Srubu Javorná
V krajině, kde se snoubí divoká příroda
hlubokých hvozdů a tajemných močálů
s loukami posetými stády oveček a králováckými dvorci šumavských sklářů, se pod
horou Javornou rozprostírá pláň, přecházející v údolí vyhloubené říčkou Ostružnou.
O tom, že procházíme lokalitou osídlenou
již v 15. století, nás přesvědčí znamení skrytá přírodou. Jen vnímavý návštěvník objeví stará rýžoviště zlata (sejpy), táhnoucí
se podél celého toku Ostružné.
Dobrodružné povahy svede stezka
do zaniklých polí lemovaných kamennými snosy, kde v základech zmizelých domů
zaznívá volání staré Šumavy. Bystré oči
možná objeví poklad barevných sklíček
či páteříků u bývalých lesních hutí. Zveme vás do okolí Javorné, staré královácké rychty, kde by každá boží muka mohla
vyprávět svůj tajuplný příběh.
Nad Ostružnou, na jižním svahu s výhledem na údolí a okolní hory, vás rádi přivítáme ve Srubu Javorná. Ubytování certiﬁkované značkou ŠUMAVA originální produkt®
nabízí příjemné prostředí ve třech čtyřlůžkových pokojích, společnou plně vybavenou kuchyňku, koupelnu a toalety. Pokoje
lze objednat zvlášť, i najednou jako jeden
apartmán. Průvodcem po známých i zapomenutých koutech Šumavy vám bude naše
výletní kniha, fotogalerie v interiéru a třeba i sám Karel Klostermann, který vás provede Šumavou na stránkách svých románů
a povídek, které si u nás můžete zapůjčit.
Srub Javorná se snaží své hosty vést k šetrnosti vůči přírodě, proto motivuje ke třídění odpadu, využívá pro ohřev vody a podlahového vytápění tepelné čerpadlo, je osvětlen LED technologií, vybaven úspornými
spotřebiči, čističkou odpadních vod, izolován technickým konopím a ovčí vlnou. Rovněž okolní dvouhektarová zahrada myslí

na přirozené prostředí, proto je nenásilně
spojena drobnými biokoridory pro volně
žijící živočichy, a i když překypuje barvami nejrůznějších květin, převažují na ní
druhy místní. Zahrada vybízí k procházkám, hrám na udržovaných plochách, sbírání hub a borůvek v části u lesa, toulání
se lučním bludištěm či k posezení u ohně
s magickým výhledem na vycházející hvězdy nad Královským hvozdem.
Jelikož nad Šumavou právě vládne zima,
neváhejte nasadit běžky a zkuste náš tip
na zimní okruh (cca 19 km). Kostel sv.
Anny se šindelovým průčelím vás uvítá
v Javorné. Spolu s tři sta let starou lípou
stráží klid Králováků a všech lidí, o kterých
ze zašlých medailonků můžeme jen hádat,
kým vlastně byli. Zamíříme na Buchar, kde
na kamenném mostku pozdravíme Ostružnou. Po žluté kolem Srubu Javorná pokračujeme na Svinnou, kde se lámal křemen
a vápenec. Po zelené vyrazíme na Keply,
odkud sledujeme modrou až pod Hadí
vrch s výhledem na hraniční vrcholy. Klid
pocítíme na Zhůří nad meandrující Křemelnou, kde sluncem hlazená pláň vzpomíná na život původních obyvatel. Za Starým Brunstem vstoupíme do náruče lesa
a od rozcestí U Obrázku stoupáme pod
vrch Jedlové. Kaplička na Suchých Studánkách dodá energii na návrat přes ovčírny
na Šukačce až do Javorné. Podrobný popis
výletu včetně značení najdete na www.
srubjavorna.cz.

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Zima 2014/2015

„To pravé ze Šumavy“
Přinášíme vám přehled
ed
nových výrobků a ubytovacích služeb, které získaly letos na
podzim značku ŠUMAVA originální proodukt®. Oceněným blahopřejeme
h ř j
a těší
těšíme se z toho, že rozšířili nabídku certiﬁkovaných výrobků a služeb. Také certiﬁkované zážitky stojí za povšimnutí
a vyzkoušení, o nich se dočtete na konci
tohoto přehledu. Kompletní seznam
s podrobným popisem ke každému s regionální značkou naleznete na webu www.
regionalni-znacky.cz/sumava. Nebo nás
navštivte, sledujte a lajkujte na www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt.

Nákup u výrobce po předchozí telefonické dohodě.

Takto označené výrobky je možno
zakoupit přímo u výrobce na uvedené
adrese

Pravé šumavské výrobky
Kváskový, ručně dělaný
chléb
Recept na tento chléb je starý více než 100 let
a pochází od našich prababiček a babiček
a jednoho rodinného přítele. Je s láskou připravovaný již 48 hodin před pečením, kdy
chystáme kvásek, nejprve z původního těsta,
po 24 hodinách přidáme kvasnice a žitnou

Užijte si zimní
wellness radovánky
na Zámku Hrádek

Keramika točená
na hrnčířském kruhu
Mým záměrem bylo založit na Šumavě
malou útulnou keramickou dílnu, jejíž hlavní myšlenkou by bylo produkovat kvalitní
ručně vytvářenou keramiku, a tak jsem si
tento svůj sen splnila. Nabízím keramické
výrobky, které jsou točené na hrnčířském
kruhu nebo ručně modelované, jsou ručně malované a dvakrát pálené v elektrické
peci. Snažím se o to, aby mé výrobky byly

nejenom funkční a kvalitní, ale také originální a aby potěšily oko každého milovníka
neotřelých handmade produktů. S láskou
vyrábím nejen hrníčky, mističky, džbánky
či svícny, ale i lisy na citrony nebo cedulky
k bylinkám. V současné době můžete mé
výrobky nalézt ve vybraných obchodech,
galeriích, na webu či jarmarcích. Tvořím
také na zakázku.
Keramická dílna Kateřina Motlová
Villaniho 786, 342 01 Sušice
tel.: +420 739 660 338
kate.motl@gmail.com, www.katerinamotlova.cz
www.ﬂer.cz/kate-motl

ZROZENO ŠUMAVOU

klidné vísky Javorné, na území prastaré královácké rychty šumavských sklářů, nabízíme starým přátelům Šumavy i jejím novým
objevitelům ubytování v horském srubu.
Srub Javorná se nachází na slunném svahu nad údolím říčky Ostružné v 850 m n.m.
Ve srubu jsou vám k dispozici tři čtyřlůžkové
pokoje, společná, plně vybavená kuchyňka,
koupelna a toalety. Část pro hosty je pokryta sítí Wi-Fi, má vlastní vchod a je oddělena
od soukromých prostor. Pokoje lze objednat zvlášť nebo pronajmout najednou jako
jeden apartmán. Srub je obklopen zahradou
(2 ha) s krásnými výhledy na okolní vrcholy. Na zahradě v horském stylu můžete přivonět k růžím a bylinkám i k šumavským
orchidejím, sbírat borůvky a houby v březovém háji přecházejícím v les, pozorovat
divoká zvířata nebo si dopřát romantický
táborák s výhledem na západ slunce. Součástí oploceného areálu je i parkoviště pro
hosty, louka s bludištěm a udržované travnaté plochy pro vaše hry. Dobrodružné povahy ocení naši výletní knihu, která je zavede pěšky, na kole i na běžkách do míst známých i zapomenutých.
Kapacita ubytování: 12 lůžek
Srub Javorná, Javorná na Šumavě
Svinná 9, 339 01 Čachrov
sumava@srubjavorna.cz • www.srubjavorna.cz

autorské šperky a objekty
Nákup u výrobce po předchozí telefonické dohodě.

mouku a hodinku před pečením zaděláme
ručně těsto. Pro pečení používáme mouku
pouze z horažďovického mlýna Mrskoš.
Chléb pečeme z pšeničné chlebové a žitné
chlebové mouky v poměru 1 : 1,5. Prasklinky
křupavé kůrčičky na horní části chleba připomínají chléb našich babiček. Až pojedete
kolem Hnačova, který leží u velkého Hnačovského rybníka, určitě se zastavte, alespoň chlebíček ochutnat, budeme se těšit.

Rukodělné tvorbě šperků a dekoračních
předmětů se věnuji od dětství. První náramek jsem si vyrobila z tatínkova včelařského drátku, a dostala za tu „škodu“ řádně
vyhubováno – byl to před půl stoletím nedostatkový materiál. Stále jsem věrna kovu
a přírodním materiálům, moje výrobky
už ale putují k lidem. Mé současné šperky
a objekty ZROZENO ŠUMAVOU jsou neopakovatelnými originály, v nichž uplatňuji mimo jiné i zdánlivě obyčejné materiály,
typické pro region Šumavy. Malé (šperky)
i větší objekty (zvonkohry, větrohry, kine-

Adolf Hanousek, Pekárnička – Viktorka
Hnačov 60, 340 34 Plánice
tel.: +420 376 323 243, +420 777 027 403
adolfhanousek@seznam.cz
www.hnacov.eu

Naše zvěřina si našla své odběratele na různých místech Evropy, prostřednictvím našeho e-shopu ji můžeme doručit i do těch nejzapadlejších koutů České republiky. Prodejem zvěřiny se zabýváme již od roku 1996
a jako rodinná ﬁrma od samého počátku
dbáme na vysokou kvalitu, solidní jednání
a osobní přístup ke každému zákazníkovi.

Nabízíme zvěřinu od zvěře spárkaté, pernaté až po zajícovité. Při zpracování zvěřiny
klademe důraz na perfektní ruční opracování – zvěřinu vykostíme, odblaníme, vakuově zabalíme a případně šokově zamrazíme.
Dodržujeme všechny veterinární a hygienické předpisy, z těchto důvodů je zvěřina
od nás bezpečnou a zdravou potravinou.
Ing. Josef Kopačka
Petrovice u Sušice 47, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 588 151, +420 603 214 499
josef.kopacka@quick.cz
www.sumavska-zverina.cz

Prožijte jedinečný
šumavský zážitek
Šumavské bylinné lázně
Technologicky moderní balneo provoz je
zcela orientován na bylinné procedury, včetně koupelí, bylinné páry, zábalů, masáží,
speleoterapie a pitného režimu. Vyvěrající podzemí pramen je využíván pro Priessnitzův chodník a Kneipovy masáže nohou.
ParkHotel Tosch – Šumavské bylinné lázně
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 592
recepce@tosch-parkhotel.cz
www.sumavskelazne.cz

Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce

Šumavská zvěřina

tikony, interiérové i exteriérové harmonizační dekorace, energii ladící otevřené
orgonity) jsou vždy výhradně autorským
dílem. Najdete v nich dřevo ze šumavských
lesů i ovocných zahrad, oblázky, ohlazené
šumavskými potůčky a řekami, i přírodniny, které doplňuji kovem, někdy drahými
kameny, jindy dalšími materiály či svými
kresbami. I nenápadný oblázek může skrývat netušený obraz, i malý kousek žuly či
křemene lze proměnit v jedinečný vyladěný šperk, neboť sám o sobě je krásný svou
přirozeností a léčivou silou.
Miroslava Šmídová
Hlávkova 760 / III., 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 313 409
mirka.smidova@seznam.cz
www.ﬂer.cz/miroslava-smidova

Vyzkoušejte šumavskou
pohostinnost
Srub Javorná
Zažijte klidnou dovolenou v novém horském
srubu a nechte se unést vůní dřeva, říčky Ostružné a květin rozlehlé zahrady s kouzelným
výhledem na vrcholy Královského hvozdu.
Objevte všechna tajemství ukrytá v lesích,
údolích a pláních západní Šumavy. Nedaleko
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Na jarmarku, který probíhá každý rok na
konci května (23. 5. 2015), můžete shlédnout předvádění starých řemesel a nakoupit vlastnoručně vyrobené výrobky přímo
od řemeslníků. Je připraven celodenní kulturní program.
Město Netolice, Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
tel.: +420 388 324 267, +420 608 965 919
matrika@netolice.cz
http://netolicky-jarmark.webnode.cz

V lese se Šumavousem
Nabízíme celodenní outdoorový program
s prvky adrenalinu, který vychází z principů zážitkové a lesní pedagogiky. Děti získají prožitky spojené s pobytem v lese, nové
zkušenosti, manuální a pohybovou dovednost a zručnost.

Při masáži neprochladnete, ve voňavé
koupeli nenastydnete. Nemáte na zimu
ani pomyšlení? Můžete ji ale strávit příjemně i aktivně v zámeckém wellness. Chlad,
sníh nebo bláto na vás na Zámku Hrádek nedosáhnou. Čeká na vás nová životní energie a spousta odpočinku. Naleznete tu pravou oázu klidu a skvělé možnosti relaxace. Uvolníte se a zároveň uděláte
něco pro své zdraví.
Návštěva sauny má na tělo člověka blahodárný vliv. Pravidelná návštěva sauny
způsobuje mj. pokles krevního tlaku, stabilizaci krevního oběhu, posílení imunitního systému a detoxikaci těla. Už z tohoto
důvodu každý rád využije možnosti navštívit
saunu a pořádně se vypotit. A kdy začnete
vy? V zámeckém wellness můžete navštívit ﬁnskou saunu, infrasaunu, páru s mořským klima nebo bylinkovou páru.
Tady rozhodně zapomenete na starosti všedního dne. Jen zavřete oči a nechte
se hýčkat při procedurách. Nezáleží na tom,
zda se bude jednat o horké kameny, vonné oleje či voskové zábaly – vybrané účinné látky pronikají hluboko pod kůži a zlep-

šují prokrvení a stav pleti. Příjemně teplé
koupele s vonnými lístky růží, citrusy anebo olejem vám umožní přenést se do světa snů. Za vyzkoušení také stojí rašelinová
nebo uhličitá koupel. K celkovému uvolnění těla je zde využívána čistě přírodní bylinná a konopná kosmetika.

Ke skvěle strávenému dni ve wellness
samozřejmě patří také dobré jídlo. Příjemné posezení vám zajistí zámecká restaurace s výbornou kuchyní.
Zámecký komplex má skutečně co nabídnout. Ať už se jedná o moderní wellness,
romantický hotel, vyhlášenou restauraci
či kulturní program. V nadcházejícím roce
se zámecký areál rozroste o galerii, která
se buduje v barokním špýcharu. Na vaši
návštěvu se těší tým Zámku Hrádek. Buďte aktivní – neboť právě ten, kdo dělá něco
pro své zdraví, si ho dokáže udržet.
www.zamekhradek.cz

Jihočeský Živnostník
roku 2014 podniká
na Šumavě
Blanka Milfaitová, majitelka Slunečné
kavárny na Srní, si i letos v březnu přivezla z anglického Mistrovství světa v marmeládování několik zlatých medailí. O jejích
úspěších s džemy a marmeládami, které
vznikají na Šumavě a v Novohradských
horách, jsme již psali několikrát. I konec
letošního roku byl pro ni opět velmi úspěšný. Koncem září vyhrála celostátní prestižní ocenění Osobnost Českého goodwillu,
kam byla nominována s dalšími šedesáti podnikateli, mezi nimiž nechyběli majitelé velkých továren, sítí realitních kanceláří či stovek prodejen, ﬁrmy etablované a s dlouholetou historií, či podnikatelé velkých jmen. Pro Šumavu je to poprvé,
kdy její podnikatel takto významně uspěl.
V říjnu si pak přivezla první místo z krajského kola soutěže Živnostník roku. Respektované a oceňované klání s dlouholetou tradicí vyhrála v konkurenci stovek přihlášených živnostníků kraje, a postupuje tak
do ﬁnále o titul nejlepší živnostník České republiky roku 2014. Držíme jí palce.
Blanka na podzim ukončila svoji roční
expedici, kdy navštívila přes čtyřicet zemí
Evropy, Afriky s odskokem do Asie, a všude tam vařila marmelády z místního ovoce, účastnila se různých charitativních akcí,
workshopů a vaření pro veřejnost. V prosinci vydává z této cesty dlouho očekávaný
recepisný cestopis Příběh opravdové vášně,
který lze dostat u všech dobrých knihkupců. A jak víme ze zákulisí její manufaktury,

chystá expedici do krajů ještě vzdálenějších,
hlouběji do Afriky, Asie i na Island.
U příležitosti letošních oslav založení
republiky pak předal hejtman Jihočeského kraje pan Jiří Zimola Blance Milfaitové
Cenu hejtmana Jihočeského kraje, udílenou za mimořádné činy a zásluhy o rozvoj
či dobré jméno Jihočeského kraje.
Závěr veleúspěšného roku 2014 pak Blanka věnovala přípravě na překonání světového rekordu v uvaření největší marmelády na planetě! A povedlo se, s několika
pomocnicemi uvařila Největší marmeládu
na světě, která bude mít svůj zápis v Guinnessově knize rekordů. Marmeláda váží
neuvěřitelných… no, však se přijďte podívat do Slunečné kavárny sami. A pokud vás
zajímá recept, pak vězte, že se jedná o jednu
z nejlepších marmelád na světě, která získala na letošní Worlds marmalade Awards
zlatou medaili – citronová se šampaňským.
Tento světový unikát je k vidění v otevírací době Slunečné kavárny, Srní 8.
www.slunecnakavarna.cz

Soutěž

Dětské centrum ŠUMAVOUS
U Sloupů 11, 385 01 Vimperk
tel: 602 483 534 • jirka@sumavous.cz
www.sumavous.cz

Šumavské zastavení
se Štěpánkou
Máte chuť si něco pěkného vyrobit, vyzdobit si svůj domov, popustit uzdu fantazii?
Pořádáme výtvarné a tvůrčí dílny zaměřené na rukodělné práce s využitím různých
výtvarných technik. Úžasné je to, že vznikne výrobek, který je originál.
Štěpánka a Tomáš Balvínovi
Volšovská 492, 342 01 Sušice
tel.: 602 493 475, stepanka.zakova@seznam.cz
www.balvinova.estranky.cz

Uhodnete, na kterém šumavském
místě se nachází tato freska?
Další foto z místa a malou nápovědu najdete v průběhu zimy na www.facebook.com/
isumava. Odpovědi zasílejte do 31. 3. 2015
na vlaskova@rras.cz, ze správných odpovědí vylosujeme a odměníme 3 výherce.
V minulém čísle novin jsme hledali místo v obci Nový Svět u Borových Lad. Jedná

se o obnovené základy bývalého kostela sv.
Martina postaveného v letech 1796–1797
z prostředků Náboženského fondu. V roce
2010 obec Borová Lada se svými německými rodáky iniciovala úpravu tohoto pietního místa.
Výherci balíčku s materiály o Šumavě: Miroslava Brhlová, Eva Urbanová, Yvona Drbohlavová, Miroslav Dopita, Jana Straňáková. Vylosovaným výhercům gratulujeme!

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Zima 2014/2015

Strana 6

Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certiﬁkace ubytovacích a stravovacích
služeb na Šumavě se těší stále většímu
zájmu. V současné době má značku
ŠUMAVA originální produkt® 28 provozovatelů služeb, 77 výrobců a 4 zážitky.
Podrobnější informace hledejte na
našich internetových stránkách www.
regionalni-znacky.cz/sumava.

Šumavský pivovar s restaurací

Srub Javorná

Penzion na Habeši

Wellness hotel Marlin Nová Pec

Steinbrenerova 48/1, 385 01 Vimperk I
tel./fax: +420 388 310 511
rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Javorná na Šumavě
Svinná 9, 339 01 Čachrov
sumava@srubjavorna.cz
www.srubjavorna.cz

Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 723 117 746
janosikovamilada@seznam.cz
www.penzionnahabesi.cz

Nové Chalupy 1
tel.: +420 388 328 193, +420 602 379 598
info@wellnesshotelmarlin.cz
www.wellnesshotelmarlin.cz

Penzion – restaurace Vyhlídka

Apartmány Braníčkov

Hotel Annín

Penzion U Andresů

Hojsova Stráž 7, 340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 390 114, +420 604 501 287
recepce@penzion-vyhlidka.cz
www.penzion-vyhlidka.cz

Braníčkov 9, 341 42 Velhartice
tel.: +420 733 121 111
rezervace@branickov.cz
www.branickov.cz

Annín, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 399 909
info@hotelannin.cz
www.hotelannin.cz

Kůsov 34, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 696, +420 777 253 799
penzion@uandresu.cz
www. uandresu.cz

Zámek Hrádek

Hotel Jenišov

Penzion Horská Kvilda

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Penzion Holinka

Hrádek 1, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 508 514, +420 725 083 093
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz

Jenišov 253, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 184, +420 607 710 880
info@hoteljenisov.cz
www.hoteljenisov.cz

Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: +420 724 296 177, +420 607 525 577
info@horska.cz
www.horska.cz

Nová Hůrka 242, 342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 387 099, +420 723 753 809
recepce@bikepenzion.cz
www.bikepenzion.cz

Netřebice 49, 382 32 Velešín
tel.: +420 380 331 647, +420 606 113 323
liba.holinka@centrum.cz
www.penzion-holinka.cz

Pod Churáňovským vrchem

Penzion u Černého kohoutka

Apartmán 124

Šumavské apartmány

Dvorec Nová Hůrka

Churáňov 17, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190, +420 602 495 621
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz

Nový Dvůr 88, 384 73 Stachy
tel.: +420 602 379 093
info@cernykohoutek.cz
www.cernykohoutek.cz

Nezdice na Šumavě 124, 342 01 Sušice
tel.: +420 739 544 831
info@apartman124.cz
www.apartman124.cz

384 73 Zdíkov-Albrechtec 329
tel.: +420 602 450 804
apartmany@kocicov.cz
www.kocicov.cz

Nová Hůrka 241, 342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz
www.dvorecnovahurka.cz

U Hojdarů

Ubytování u Chladů

Apartmány Eva

Chalupa Katky Neumannové

Chata Rovina

Nový Svět 9, 385 01 Borová Lada
tel.: +420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz
www.uhojdaru.cz

Horská Kvilda - Korýtko 27
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 775 037 904
uchladu@seznam.cz • www.uchladu.cz

341 92 Srní 5
tel.: +420 723 925 304
sklenar.vaclav@tiscali.cz
www.sumava.net/apartmanyeva

384 73 Zadov 415
tel.: +420 777 016 645, +420 602 450 804
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz

342 01 Hartmanice – Dobrá Voda 16
tel.: +420 376 395 976, +420 602 224 249
chata.rovina@seznam.cz
www.chatarovina.cz

Apartmány Šumava

Ubytování U Beranů

Chata Kvilda

Penzion „U Horejšů“

Turnerova chata

Jaroškov 42, 384 73 Stachy
tel.: 603 256 926
tomas.svoboda@volny.cz
www.apartmany-sumava.net

K Samotám 424, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 378 602 424, +420 776 776 424
info@uberanu.cz
www.uberanu.cz

384 93 Kvilda 77
tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org

Zadov 19, 384 73 Stachy
tel.: +420 608 606 887, +420 777 606 887
info@uhorejsu.cz
www.sumava-zadov.cz

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou) • tel.: +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
ww.turnerovachata.cz

Certiﬁkované ubytovací a stravovací
služby garantují:
• kvalitu – zejména z pohledu hostů
• šetrnost vůči přírodě a životnímu
prostředí
• poskytování aktuálních informací
o regionu
• stravovací zařízení nabízí alespoň tři
regionální starošumavské pokrmy
• budova zařízení nenarušuje krajinný
ráz
a dále splňuje některá z dalších kritérií:
např. pořádání vlastních doprovodných aktivit, vychází z místních tradic,
nabízí certiﬁkované šumavské výrobky,
má přátelské prostředí pro rodiny s dětmi či bezbariérové prostředí...

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce 2014/2015
do 19. 12.>JEŽÍŠKOVA POŠTA / ŽELEZNÁ RUDA / již tradičně otevírá svoji kancelář a stvrzuje doručení vánočních přání Ježíškovi. www.sumava.net/itcruda
do 21. 12.>VÁNOČNÍ VÝSTAVA S TVOŘENÍM / KLATOVY,
galerie Atrium / www.mksklatovy.cz
do 23. 12.>VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ Z VYSOČINY / PRACHATICE, Galerie Dolní brána / www.kisprachatice.cz
do 30. 12.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ / SUŠICE, radnice / www.
mestosusice.cz
do 30. 12.>POSEL PODZIMU – MILAN DOUBRAVA / SUŠICE, Galerie Sirkus / výstava soch. www.mestosusice.cz
do 10. 1.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VÁNOCE NA ZLATÉ STEZCE / HORŠOVSKÝ TÝN, vestibul radnice / www.mkzht.cz
do 18. 1.>VÝSTAVA OBRAZŮ RICHARDA KONVIČKY / KLATOVY, Galerie U Bílého jednorožce / www.gkk.cz
do 19. 1.>ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ / ŽIHOBCE, muzeum /
výstavy Beth Cooper a Niny Klestilové – fotograﬁe
a batika. www.zihobce.eu
do 15. 2.>VÝSTAVA „PENÍZE A UMĚNÍ“ / PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu / www.nm.cz
do 31. 3.>POZOROVACÍ SRUB BERANKY / parkoviště Hotelu VYDRA / poznej život jelena a jiných zvířat ve volné
přírodě; Út, Čt, So mimo státní svátky, 12–15.30 hod.;
trasa 1,5 km, nutná rezervace na tel.: 731 530 235.
www.npsumava.cz

prosinec 2014 – březen 2015

5. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
5. 12.>S ČERTY NEJSOU ŽERTY – ČERTOVSKÝ REJ / PRACHATICE, náměstí / od 17 hodin rej pro malé i větší děti.
www.prachatice.eu
5. 12.>MIKULÁŠ A ČERTI NA NÁMĚSTÍ / SUŠICE, náměstí /
od 17 hodin. www.kulturasusice.cz
5. 12.>MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD MĚSTEM / NETOLICE / od hasičské zbrojnice v 17 hodin. www.netolice.cz
6. 12.>SUŠDIVOCH – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / SUŠICE, kino / premiéra od 19 hodin. www.mestosusice.cz
6. 12.>NEBÍČKO A PEKLÍČKO / HRAD RABÍ / oslava svátku
sv. Mikuláše spojená se soutěžemi. www.hrad-rabi.eu
6. 12.>O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH / HORŠOVSKÝ TÝN, kinosál / divadelní představení s mikulášskou nadílkou, od 16 hodin. www.mkzht.cz
6. 12.>NENUĎME SE DOMA – PAPÍROVÁ KRAJKA / STOŽEC,
IS / přijďte si vyrobit dárek či vánoční přání pomocí techniky pergamano. Od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
6. 12.>MIKULÁŠ PRO DĚTI / KAŠPERSKÉ HORY, Horský klub /
divadlo pro děti s nadílkou, diskotéka, soutěže a hry s Mikulášem a čerty, 15–17 hodin. www.sumava.net/ickhory
6. 12.>SETKÁNÍ U KAPLE SV. BARBORY / ŽELEZNÁ RUDA /
akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením,
tel.: 376 397 185.
6. 12.>MIKULÁŠSKÝ DEN / BOHUMILICE, Zámek Skalice / průvod masek na koních, trh, zpívání. www.zamekskalice.cz

do 31. 3.>DOPROVOD NA LYŽÍCH PO ZANIKLÝCH OSADÁCH / STOŽEC, železniční stanice / trasa 9 km, středně náročná, min. počet účastníků 5, od 9 do 13 hodin, nutné předchozí objednání na tel.: 731 530 316.
www.npsumava.cz
do 30. 4.>PLEŠNÉ JEZERO – I. ZÓNA TROJMEZNÁ / PLEŠNÉ
JEZERO / přednáška na objednávku dle předchozí telefonické dohody, tel.: 731 530 316. www.npsumava.cz
2. 12.–4. 1.>MALÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA / PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu / vernisáž 2. 12. od 16 hodin. www.nm.cz
3. 12.–30. 1.>KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / Vánoce s hračkami našich předků –
výstava. www.muzeum.klatovynet.cz
3.– 31. 12.>VÁNOČNÍ TRH V MUZEU / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / nabídka výrobků tradiční rukodělné výroby a lidových řemesel. www.muzeum.klatovynet.cz
10. 1.–31. 3.>VÝSTAVA PAVLA JEDLIČKY „MAKROFOTOGRAFIE“ / ŽIHOBCE / www.zihobce.eu/muzeum
18. 1.–31. 3.>POZOROVACÍ SRUB ZAHRÁDKY / BOROVÁ LADA, před OÚ / poznej život jelena a jiných zvířat
ve volné přírodě; středy (mimo státní svátky) 12–
15:30 hod.; nutná rezervace na tel.: 388 434 125.
Trasa 2 km. www.npsumava.cz
18. 1.–31. 3.>POZOROVACÍ SRUB U HERCIÁNA (JELENÍ VRCHY) / křižovatka u aut. zast. Nová Pec / poznej
život jelena a jiných zvířat ve volné přírodě; středy
(mimo státní svátky) 12–14 hod.; nutná rezervace
na tel.: 388 335 014. Délka trasy 4,5 km autem, 500 m
pěšky. www.npsumava.cz
20. 1.–31. 3.>VÝSTAVA EMILA KINTZLA „ZMIZELÉ VESNICE NA ŠUMAVĚ“/ ŽIHOBCE / www.zihobce.eu
13. 2.–10. 5.>SMRT ČÍHALA ZA KAŽDÝM ROHEM / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / výstava k 70. výročí ukončení 2. světové války. www.muzeum.klatovynet.cz
13. 2.–22. 5.>NAŠI PŘEDKOVÉ V OBRAZECH / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / výstava portrétů a medailonků ze sbírek muzea. www.muzeum.klatovynet.cz
13. 2.–30. 4.>TŘEME BÍDU S NOUZÍ / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / výstava o každodenním životě v období
30. a 40. let. www.muzeum.klatovynet.cz
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2. 12.>VÍŤA MARČÍK / LENORA / vánoční představení
od 19 hodin v sokolovně. www.lenora.cz
3. 12.>DVA SNĚHULÁCI / PRACHATICE, divadlo / pohádka
pro děti od 15 hod., informace: tel. 388 607 574, www.
kisprachatice.cz
3. 12.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na
tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
4. 12.>ADVENTNÍ KONCERT CHARITY / VOLŠOVY, zámek /
od 17 hodin. www.charitasusice.cz
4. 12.>MIKULÁŠSKÝ KONCERT / HORAŽĎOVICE, hotel
Prácheň / www.sumavanet.cz/ihorazdovice
4. 12.>2. ADVENTNÍ ČTENÍ / NÝRSKO, knihovna / Více info
na www.knihovnanyrsko.cz
4. 12.>BESEDA S TOMÁŠEM CIHLÁŘEM: POŠUMAVSKÉ
SIRKAŘSTVÍ / ŽIHOBCE / od 18 hodin. www.zihobce.eu
4. 12.>VÁNOČNÍ KAMION COCA COLA / HORŠOVSKÝ TÝN,
náměstí / od 16 do 18 hodin. www.mkzht.cz
5. 12.>ČERTOVSKÉ ROJENÍ / NÝRSKO, náměstí / Mikulášská akce. www.sumavanet.cz/icnyrsko
5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ČERTOVSKÁ SHOW /
KLATOVY, náměstí / zábavný program pro děti i dospělé,
www.mksklatovy.cz
5. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA / DOBRÁ VODA
U HARTMANIC, kostel SV. Vintíře / od 19:30 hodin. www.
hartmanice.cz
5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / HORNÍ PLANÁ, sáL KIC / zábavné odpoledne od 17 hod., kdy Anděl, Čert a Mikuláš
přijdou navštívit hornoplánské děti. www.horniplana.cz
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6. 12.>KUFŘÍK NA ŠITÍ / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / patchworkový seminář, 11–17 hod. www.muzeum.klatovynet.cz
6. 12.>MIKULÁŠSKÝ VEČER / KAŠPERSKÉ HORY, Horský klub /
zábavný program pro děti, diskotéka, soutěže a hry s Mikulášem a čerty, nadílka. Od 17 hod. hudební program,
folklorní soubor, pohoštění. www.sumava.net/ickhory
6. 12.>VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ / KAŠPERSKÉ HORY,
Muzeum Šumavy / mladá dudácká muzika ze Strakonic,
křest knihy O staré Šumavě. www.sumava.net/ickhory
6. 12.>ZVONEČKOVÝ PRŮVOD A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA /
MLÁZOVY U KOLINCE / od 17 hod., sraz u pohádkové chalupy, zvonečky a dobrou náladu s sebou, čaj a malé občerstvení pro děti zajištěno. www.pohadkovasumava.cz
6. 12.>VÁNOČNÍ INSPIRACE / VYŠŠÍ BROD, historická radnice / den plný dárečků, inspirujících nápadů, zpěvu koled a vánoční atmosféry. Od 13 hodin.
6. – 7. 12.>FOTOGRAFOVÁNÍ PRO PF 2015 / ČESKÝ KRUMLOV, Museum Fotoateliér Seidel / www.seidel.cz
7. 12.>PLSTĚNÍ S KAČKOU / HORAŽĎOVICE, muzeum / program pro dospělé; výroba andělíčků a vánoční dekorace
technikou suchého plstění. Od 13 hod., přihlášky předem na tel.: 376 512 271. www.muzeumhd.cz
7. 12.>Z VÝLETU MEZI NEJVYŠŠÍ KOPCE SVĚTA / HORAŽĎOVICE, muzeum / přednáška – postřehy Petra Tomeše
z Nepálu, od 18 hodin.
7. 12.>VLASTA REDL A PŘÁTELÉ – RECITÁL / HORŠOVSKÝ
TÝN, kinosál / adventní koncert, od 18 hodin. www.mkzht.cz
7. 12.>FIBICHOVA MŠE / ŽIHOBCE, KOSTEL / od 18 hodin.
www.zihobce.eu
7. 12.>O PUTOVNÍ POHÁR SKC A VELKÁ CENA MĚSTA /
SUŠICE, KD / soutěž ve společenském tanci. Více na www.
tk-ﬁalka-skc-susice.webnode.cz
7. 12.>2. ADVENTNÍ NEDĚLE / PRACHATICE, náměstí / koncert pěveckého souboru Radostné přátelství. www.
prachatice.eu
7. 12.>ADVENTNÍ VLAK / NETOLICE / příjezd paní Zimy na
náměstí. www.netolice.cz, www.cd.cz
7. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO DUA MILANA A VILÉMA ZELENKOVÝCH / KLENOVÁ / od 16 hod.
www.gkk.cz
7., 14., 21. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE/ KLATOVY, náměstí / trhy
a kulturní program. www.mksklatovy.cz
7. a 14. 12.>ADVENTNÍ KONCERTY/ KLATOVY, KD / koncerty
dětských pěveckých sborů od 16 hod. www.mksklatovy.cz
8.–12. 12.>VÁNOČNÍ VÝSTAVA / HORŠOVSKÝ TÝN, sál MKZ /
tradiční vánoční výstava s ukázkami ve středu, od 8
do 16 hodin. www.mkzht.cz
8.–14. 12.>VÝSTAVA BETLÉMŮ / PRACHATICE, sklepy staré
radnice / www.prachatice.eu
9. 12.>RANĚ STŘEDOVĚKÁ HRADIŠTĚ V ČECHÁCH / PRACHATICE, muzeum / přednáška – Mgr. Ing. Marek Parkman,
od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
9. 12.>SLAMĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / pracovní seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou, od 17 hodin, rezervace na tel.: 376 326 354. www.
muzeum.klatovynet.cz
9. 12.>PARTIČKA / SUŠICE, KD / www.kulturasusice.cz
9. 12.>VÁNOCE PRO PTÁČKY / STOŽEC, IS / zdobení stromku lojovými šiškami se semínky, 11–13 hodin. www.
npsumava.cz
10. 12.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA,
IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života vydry říční; 9:30–15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731 530 539.
www.npsumava.cz
10. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM/ KLATOVY, náměstí Míru/ od 17 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy
10. 12.>VÁNOČNÍ AKADEMIE ZUŠ / HORŠOVSKÝ TÝN, kinosál / od 17 hodin. www.mkzht.cz
10. 12.>ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY / NÝRSKO, náměstí / zpívání
koled. www.sumavanet.cz/icnyrsko
11. 12.>3. ADVENTNÍ ČTENÍ / NÝRSKO, knihovna / www.
knihovnanyrsko.cz
11. 12.>TVOŘIVÁ DÍLNA / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV / společně vyrobíme originální dárky z přírodních materiálů, možnost vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu; 15–
18 hodin. www.npsumava.cz

11. 12.>VYRÁBÍME VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA / VIMPERK, NPŠ
učebna SEV / využijeme běžně dostupné materiály a přírodniny; 16:30–18 hod., nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
12. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / HORAŽĎOVICE, KD / Orchestr
Václava Hybše s hostem Věrou Martinovou, v 18 hodin.
www.sumavanet.cz/horazdovice
12. 12.>ZAHRADOU POZNÁNÍ ANEB PUTOVÁNÍ ROMÁNOVOU KRAJINOU / HORAŽĎOVICE, muzeum / Miroslav
Šobr představí významné literární osobnosti spjaté s regionem Prácheňska; od 18 hodin. www.muzeumhd.cz
12. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
12. 12.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / PRACHATICE, Muzeum ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU / od 10 hodin. www.nm.cz
12. 12.>ŽIDOVSKÁ MYSTIKA A JEJÍ SPECIFIKA / KLATOVY,
Galerie U Bílého jednorožce / od 17 hod., přednáška Karla
Hrdličky. www.gkk.cz
13. 12.>POKRAČOVÁNÍ KAŠPERSKOHORSKÉHO BETLÉMU /
KAŠPERSKÉ HORY, radnice / doplnění dalších postaviček
a budov do místního betlému. www.sumava.net/ickhory
13. 12.>VEČERNÍ PROHLÍDKY PŘI SVÍČKÁCH / HRAD RABÍ /
www.hrad-rabi.eu
13. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT SVATOBORU / SUŠICE, Smetanův sál / od 17 a 19:30 hod. www.svatobor.byznysweb.cz
13. 12.>VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / pracovní seminář od 14 hod., rezervace na tel.:
376 326 362. www.muzeum.klatovynet.cz
13. 12.>TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT / LENORA / od 18 hodin, ZUŠ Volary. www.lenora.cz
13. 12.>POHÁDKA PRO DĚTI / PRACHATICE, divadlo / Začátek v 15 hodin. www.prachatice.eu
13. 12.>V ÚDOLÍ SMRTI / HARTMANICE, synagoga / přednáška od 16 hodin. www.hartmanice.cz
13. 12.>NEVŠEDNÍ ADVENTNÍ KONCERT / HORAŽĎOVICE,
kostel sv. Petra a Pavla / T. Kočko a orchestr + ZUŠ Horažďovice, tel.: 376 547 557. www.sumavanet.cz/horazdovice
13. 12.>ADVENTNÍ JARMARK / HORAŽĎOVICE, zámecké nádvoří / tel.: 376 547 557. www.sumavanet.cz/horazdovice
14. 12.>3. ADVENTNÍ NEDĚLE / PRACHATICE, náměstí / od
9 hodin vánoční trhy, v 15 hodin příjezd paní Zimy a divadlo pro děti, od 18 hodin pěvecký sbor Marajeva, od
9 hodin koncert Kamila Střihavky. www.prachatice.eu
14. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT PAVLA NOVÁKA / KLATOVY, KD / s pěveckými sbory ZŠ Čapkova od 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
14. 12.>VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA / PRACHATICE, Muzeum
české loutky a cirkusu / od 14:30 hodin. www.nm.cz
15. – 21. 12.>TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ / SUŠICE, náměstí Svobody / řemeslné trhy, občerstvení. www.
mestosusice.cz
16. 12.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „KDO SI
HRAJE, NEZLOBÍ…“ / KLATOVY, Vlastivědné muzeum /
od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
16. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / HORAŽĎOVICE, hotel Prácheň /
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
16. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu / pěvecký sbor Marajeva od 18 hod.
www.nm.cz
16. 12.>VRCHOL K2 / PRACHATICE, divadlo / cestopisná
přednáška, začátek v 19 hod., tel.: 388 607 574. www.
kisprachatice.cz
17. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM / KLATOVY, náměstí / od 17 hod., koncert Martin Maxa a dětský
sbor. www.klatovy.cz/icklatovy
17. 12.>ZPÍVÁNÍ S ČESKÝM ROZHLASEM / SUŠICE, náměstí /
v 18 hod. společné zpívání koled. www.kulturasusice.cz
17. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / HORAŽĎOVICE, hotel Prácheň /
dětské sbory. www.sumavanet.cz/ihorazdovice
17. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT /NETOLICE, ZUŠ / v 18 hodin.
www.zusnetolice.stranky1.cz
17. 12.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
18. 12.>TVOŘÍME PAPÍROVÉ VÁNOČNÍ OZDOBY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV / přijďte si vytvořit vlastní vánoční ozdoby quillingovou technikou. Od 13 do 15:30 hodin. www.npsumava.cz
18. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / HORAŽĎOVICE, KD / pěvecký spolek Prácheň a dětské sbory; tel.: 376 512 237.
18. 12.>ADVENTNÍ KONCERT SOŠ A SOU / HORŠOVSKÝ
TÝN, KOSTEL SV. PETRA A PAVLA / od 18 hodin. www.
sos-souhtyn.cz
18.–20. 12.>VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY / KLATOVY, náměstí
Míru / kulturní program. www.mksklatovy.cz
18. 12.>MUSICA BOHEMICA / SUŠICE, Smetanův sál / www.
kphsusice.cz
18. 12.>4. ADVENTNÍ ČTENÍ / NÝRSKO, knihovna / www.
knihovnanyrsko.cz
18. 12.>SRDCE PRO VÁCLAVA HAVLA / SUŠICE, náměstí /
vzpomínková akce.
19. 12.>PARKÁN / SUŠICE, KD / Začátek ve 20 hod. www.
kulturasusice.cz
19. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
19. 12.>SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC… / ALŽBĚTÍN,
IS / navštívíme Evropskou záchranou stanici netopýrů,
dozvíte se vše o historii lyžování a Velkém Javoru, poznáte historii této zajímavé stavby; 9:30–12:30 hodin,
vstupné 80 Kč. www.npsumava.cz

19. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / NÝRSKO, kostel sv. Tomáše /
www.sumavanet.cz/icnyrsko
19. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / SUŠICE, Smetanův sál / hlavní
sbor a Včelky v 19:30 hodin www.svatobor.byznysweb.cz
20. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / SUŠICE, Smetanův sál / Klubíčko, Broučci, Sluníčka v 15 a 17 hodin, hlavní sbor
a Včelky v 19:30 hodin. www.svatobor.byznysweb.cz

20. 12.>PŘEDNÁŠKA O ŽIDOVSKÉM SVÁTKU CHANUKA /
HARTMANICE, SYNAGOGA / Začátek v 16 hodin. Více info
na www.hartmanice.cz
20. 12.>VÝROBA HRAČEK / KLATOVY, Vlastivědné muzeum /
pracovní seminář, 13–16 hod. www.muzeum.klatovynet.cz
20. 12.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „KDO SI
HRAJE, NEZLOBÍ…“ / KLATOVY, Vlastivědné muzeum /
s kurátorkou výstavy Mgr. Ivanou Sieberovou, od 15 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
20. 12.>ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA / KDYNĚ /
od 14 hodin u Škarmanky. www.kdyne.cz
20. 12.>ZÁMECKÝ KONCERT ZUŠ / HORŠOVSKÝ TÝN, zámek / od 17 hodin. www.mkzht.cz
21. 12.>VÁNOČNÍ KAŠPERSKÉ HORY / KAŠPERSKÉ HORY /
trhy na náměstí, koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů na faře; rozdávání betlémského světla od 16 hod. www.sumava.net/ickhory
21. 12.>MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ TRH / BAYERISCH EISENSTEIN / trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa, tel.: +49 9925 940 316.
21. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / HORAŽĎOVICE, KD / Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů;
tel.: 376 512 237.
21. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / HORAŽĎOVICE, hotel Prácheň /
Original Band. www.sumavanet.cz/ihorazdovice
21. 12.>STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JARMARK / HORŠOVSKÝ
TÝN, náměstí / od 9 do 18 hodin. www.mkzht.cz
21. 12.>4. ADVENTNÍ NEDĚLE / PRACHATICE / koncert pěveckého sboru Česká píseň na náměstí. www.prachatice.eu
22. 12.>RYBOVA MŠE A ORCHESTR V PODÁNÍ ČESKÉ PÍSNĚ / PRACHATICE / od 19 hodin koncert v sále Národního domu. www.prachatice.eu
22. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / KLATOVY, náměstí / Začátek v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
23. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / HORNÍ PLANÁ / účinkují desítky místních dětí i dospělých a četná domácí zvířata. Od 18 hodin. www.horniplana.cz
24. 12.>MŠE PRO DĚTI A ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA / HORŠOV, kostel Všech svatých / od 12 hodin.
24. 12.>POHÁDKA NA ŠTĚDRÝ DEN: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA / HORŠOVSKÝ TÝN, kinosál / od 14 hodin.
24.–28. 12.>KOSTEL SV. MARKÉTY OTEVŘEN VEŘEJNOSTI / KAŠPERSKÉ HORY / od 14 do 16 hod. www.sumava.
net/ickhory
25. 12.>TRADIČNÍ KONCERT DĚTÍ / ŽIHOBCE, kostel / www.
zihobce.eu
25. 12.>VELKÝ HRADEŠICKÝ BÁL / HORAŽĎOVICE, KD /
tel.: 376 512 237.
25.–26. 12.>CHANOVICKÝ BETLÉM / CHANOVICE, Expozice
lidové architektury / představení betlému řezaného v životní velikosti, 13–17 hod. www.muzeum.klatovynet.cz
26. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / HARTMANICE, synagoga /
skupina Zebedeus od 18 hodin. www.hartmanice.cz
26. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT SVATOBORU / SUŠICE, kostel
SV. VÁCLAVA / od 17 hodin. www.svatobor.byznysweb.cz
26. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / ŽELEZNÁ RUDA / v kostele
Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá od 18 hod.
Železnorudský smíšený sbor. www.sumava.net/itcruda
26.–31. 12.>VÁNOČNÍ PROHLÍDKY NA ZÁMKU / HORŠOVSKÝ TÝN, Státní hrad a zámek Horšovský Týn / od 10 do 12
a od 13 do 15 hodin. www.horsovsky-tyn.cz
27. 12.>ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA / HORNÍ PLANÁ /od 20 hodin, sál KIC. www.horniplana.cz

27. 12.>PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA, obecní pec / lenorské placky, housky a výtečný chléb; od 9
do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
27. 12.>RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ / KAŠPERSKÉ HORY / sbor
a orchestr Šumavan Klatovy, od 18 hodin kostel sv. Markéty. www.sumava.net/ickhory
27. 12.>PANCÍŘ NIGHT VERTICAL RACE / ŽELEZNÁ RUDA,
Pancíř / 3. ročník otevřeného večerního skialpinistického závodu na Pancíř, od 17 hod., tel.: 376 397 273.
27. 12.>HORSEFEATHERS IRON JAM / ŽELEZNÁ RUDA / snowboardový a lyžařský závod uprostřed města se snowparkem, od 14 hodin, tel.: 724 961 591.
27. 12.>SJEZD Z PANCÍŘE NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH /
ŽELEZNÁ RUDA, Pancíř / od 11 hodin výstup na Pancíř, start a cíl horní část Weissovy louky na Špičáku,
tel.: 724 062 612.
27. a 28. 12.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / SUŠICE, kino / ochotnický spolek SušDivOch od 19 hod. www.mestosusice.cz
28. 12.>DÍVČÍ VÁLKA / SUŠICE, Tradiční klub / Schody, divadelní představení. www.mestosusice.cz
28. 12.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU / HORAŽĎOVICE, KD / Malá
muzika Nauše Pepíka, tel.: 376 512 237.
28. a 30. 12.>VÁNOČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA / KAŠPERSKÉ HORY / www.sumava.net/ickhory
28. 12.–1. 1.>ZIMNÍ PROHLÍDKY / HRAD KAŠPERK / doprovodný program. www.kasperk.cz

30. 12.>SVĚTLUŠKY / ŽELEZNÁ RUDA, SKI&BIKE Špičák / večerní lyžování s programem pro nejmenší lyžaře i rodiče. www.spicak.cz
31. 12.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA,
IS / výlet s poznáním života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, rezervace na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
31. 12.>SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI / ŽELEZNÁ
RUDA, SKI&BIKE Špičák / sjezd nejprudší sjezdovky Šance
v 17 hodin; tel.: 376 397 273. www.spicak.cz
31. 12.>PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH / HOJSOVA STRÁŽ /
tel.: 376 361 227.
31. 12.>BECHESED ELJON (V MILOSTI NEJVYŠŠÍHO) /
HARTMANICE, synagoga / v 17 hodin. www.hartmanice.cz
31. 12.>SILVESTROVSKÝ VLAK / VIMPERK – Kubova Huť /
jízdy zvláštních vlaků, zábavné skeče a program, letos
na téma Komiksový vlak. www.spzs.sweb.cz
31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA ŠIBENIČNÍ VRCH /
HORŠOVSKÝ TÝN / sraz účastníků ve 13 hodin před informačním centrem na náměstí. www.mkzht.cz

LEDEN 2015
1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA LIBÍN / PRACHATICE / tradiční akce s veselím u rozhledny Libín, od 17 hodin
novoroční ohňostroj na náměstí. www.prachatice.eu
1. 1.>CHANOVICKÝ BETLÉM / CHANOVICE, Expozice lidové architektury / představení betlému řezaného v životní velikosti, 13–17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
1. 1.>NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ / VIMPERK, před gymnáziem / přijďte přivítat Nový rok do Vimperka, od 18 hodin. www.vimperk.cz
1. 1.>PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU / KLATOVY / od 17 hodin
na náměstí. www.mksklatovy.cz
5. 1.>CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA / SUŠICE, kino /
od 18 hodin. www.kulturasusice.cz
6. 1.>VERNISÁŽ VÝSTAVY PETRA HEROLDA / PRACHATICE,
Muzeum české loutky a cirkusu / v 16 hodin. www.nm.cz
6. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, trasa 5 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
7. 1.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
8. 1.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM STOŽCE / STOŽEC, IS / poznejte krajinu okolí Stožce z jiného pohledu, od 9 do 12 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
9. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
10. 1.>ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA / SUŠICE, Smetanův sál /
divadelní představení od 19:30 hodin. Divadlo Bezejména. www.mestosusice.cz
10. 1.>ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY / ŽELEZNÁ RUDA, Belvedér /
krajský přebor v běhu na lyžích, tel.: 723 963 291. 10.
1.>Záchranářský pes v akci / Rokyta, IS / praktická
ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených
osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
13. 1.>DOBYTÍ ANTÝGLU / HORSKÁ KVILDA, IS / výstup
na sněžnicích na vrchol Antýgl s povídáním o historii a přírodních poměrech. Od 9:30 do 13 hodin, náročná trasa 8 km. Nutné předchozí objednání! www.
npsumava.cz
13. 1.>NENUĎME SE DOMA – PAPÍROVÁ KRAJKA / LENORA, SOKOLOVNA / přijďte si s námi vyrobit papírovou krajku technikou pergamano. Od 17 do 19 hodin.
www.npsumava.cz
14. 1.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
14. 1.>PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU / ŽELEZNÁ
RUDA / Penzion HABR pořádá 13. ročník pochodu
na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech; tel.: 603 894 139. www.pkvylet.cz
15. 1.>VĚRA ŠPINAROVÁ / KLATOVY / koncert od 19 hodin, KD. www.mksklatovy.cz
15. 1.>SVĚTEM ŠUMAVSKÉHO BEZLESÍ / VIMPERK, NPŠ
UČEBNA SEV / Proč louky vyžadují péči a jaké vzácnosti na nich můžeme spatřit? Odpovědi nám objasní beseda s odborníkem od 16:30 do 18 hodin, nutné
předchozí objednání. www.npsumava.cz
15. 1.>BYLINKY PRO KAŽDÝ DEN / KAŠPERSKÉ HORY, IS
A SEV / povídání o léčivých rostlinách, které používaly už naše babičky, ochutnávka bylinkových čajů.
Od 18 hodin. www.npsumava.cz

(pokračování na straně 8)

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Zima 2014/2015

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
(pokračování ze strany 7)
16. 1.>NENUĎME SE DOMA – PLETENÍ Z PAPÍRU / STOŽEC, IS / naučte se plést košíky, ošatky a jiné dekorativní, ale i užitkové předměty z papírů.>Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz
16. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
16. 1.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu / pro rodiče s dětmi v 10 hodin. www.nm.cz

17. 1.>MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI / HORNÍ PLANÁ / od 14 hodin sál hotelu Smrčina. Masky, sladkosti, balónky, spousta her, písničky a dovádění. www.
horniplana.cz
17. 1.>TKANÍ S KAČKOU / HORAŽĎOVICE, muzeum / program
pro dospělé; povídání o historii tkaní, tkaní na kartonu dle vlastního návrhu; od 13 hodin, tel.: 376 512 271.
www.muzeumhd.cz
17. 1.>PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES / HORAŽĎOVICE, KD / tel. 376 512 237. 19. 1.>Zieglerka / Sušice, KD / divadelní představení od 19:30 hodin. www.
kulturasusice.cz
20. 1.>CHRIS KAZARIAN FUNK & SOUL PROJECT / PRACHATICE, divadlo / od 19 hodin, tel.: 388 607 574. www.
kisprachatice.cz
20. 1.>ZMIZELÉ VESNICE NA ŠUMAVĚ / ŽIHOBCE, muzeum /
beseda s Emilem Kintzlem od 18 hodin. www.zihobce.eu
20. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka
s povídáním o historii a přírodních poměrech, od 9:30
do 13 hodin, trasa 5 km, nutné předchozí objednání!
www.npsumava.cz
20. 1.>NENUĎME SE DOMA – MALOVÁNÍ NA LÁTKU /
NOVÁ PEC, ZŠ / zdobení tašek pomocí decoupage a malováním. Na ozdobení se přineste vlastní trička, šátky nebo jiné produkty z bavlny. Od 17 do 19 hodin.
www.npsumava.cz
21. 1.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
21.–22. 1.>ROCKOVÉ LYŽAŘKY / ŽELEZNÁ RUDA, SKI&BIKE
Špičák / dvoudenní akce FM+. www.spicak.cz
22. 1.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM ŽLEBŮ / parkoviště ČESKÉ
ŽLEBY / poznejte krajinu okolí Českých Žlebů, Kamenné
Hlavy a Krásné Hory z jiného pohledu. Od 9 do 12 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
22. 1.>VYJÍŽĎKA PO ŠUMAVSKÝCH PLÁNÍCH / KVILDA,
IS / na běžkách s povídáním o historii a přírodních poměrech, od 9:30 do 14 hodin, trasa do 25 km, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz
22. 1.>TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA / KAŠPERSKÉ HORY, IS
a SEV / přijďte si vyzkoušet jednu z technik zpracování
ovčí vlny – plstění, od 13 do 15:30 hod. www.npsumava.cz
23. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
23. 1.>PLES MĚSTA / PRACHATICE / od 19:30 hodin v Národním domě. www.prachatice.eu
24. 1.>ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA / SUŠICE, Smetanův sál /
divadelní představení od 19:30 hodin; Divadlo Bezejména. www.mestosusice.cz
24. 1.>ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / ROKYTA, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených
osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
24. 1.>HORNOPLÁNKSKÁ BRUSLE / HORNÍ PLANÁ, pláž /
rychlostní závody na bruslích v mnoha kategoriích, hudba, diskotéka, ohňostroj. Od 14 hod. www.horniplana.cz
25. 1.>DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL / SUŠICE, KD /
od 14 hod. www.mestosusice.cz

27. 1.>FRANTIŠEK NEDVĚD / SUŠICE, KD / koncert od
19:30 hod. www.kulturasusice.cz
27. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / s povídáním o historii a přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, trasa 5 km, nutné předchozí objednání! www.
npsumava.cz
28. 1.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na
tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz

28. 1.>BOBR NA ŠUMAVĚ / STOŽEC, IS / beseda od 18 do
20 hod., přednášející: Ing. Jan Mokrý. www.npsumava.cz
29. 1.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / SVINNÁ LADA, IS /
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech,
od 9:30 do 13 hodin, nutné předchozí objednání. www.
npsumava.cz
30. 1.>PO STOPÁCH RYSA / STOŽEC, IS / dozvíte se, jak probíhá výzkum velkých savců na Šumavě, co je to telemetrie, chlupopast apod. Od 9 do 12 hodin, za nepříznivého počasí náhradní program v IS. www.npsumava.cz
30. 1.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / ALŽBĚTÍN – NP Bavorský les / navštívíme zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského), jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny. Od 9:20
do 13:30 hodin, nutná hotovost na vlakovou jízdenku
dospělí 4,20 €, děti (6–14 let) 2,10 €, částka na zakoupení 3D brýlí 1,50 €. www.npsumava.cz
30. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
31. 1.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / HORNÍ PLANÁ / rozmařilé masky pod vedením rychtáře tropí v ulicích nemalý
rozruch, od 8 hodin. Večer od 20 hodin masopustní
veselice v sále KIC. www.horniplana.cz
31. 1.>XV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA / SUŠICE, KD /
www.kulturasusice.cz
31. 1.>BELVEDERSKÁ LYŽE / ŽELEZNÁ RUDA, Belvedér / trasy 300 m – 15 km. Závod je součástí Krajského přeboru v běhu na lyžích, tel.: 724 996 924.

ÚNOR 2015
2. – 8. 2.>KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA / KLATOVY, Vlastivědné muzeum / panoptikum voskových ﬁgurín lidských anomálií. www.muzeum.klatovynet.cz
3. 2.>DOBYTÍ ANTÝGLU / HORSKÁ KVILDA, IS / výstup na
sněžnicích na vrchol Antýgl s povídáním o historii a přírodních poměrech. Od 9:30 do 13 hodin, náročná trasa
8 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
3. 2.>NENUĎME SE DOMA – PAPÍROVÁ KRAJKA / HORNÍ
VLTAVICE, OÚ / přijďte si vyrobit papírovou krajku technikou pergamano. Od 17 do 19 hod. www.npsumava.cz
4. 2.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na
tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
4. 2.>LES POD LUPOU / VIMPERK, NPŠ UČEBNA SEV / přednáška s ředitelem NP a CHKO Šumava na téma les,
od 18 do 20 hodin. www.npsumava.cz
5. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / SVINNÁ LADA, IS /
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech. Od
9.30 do 13 hodin, nutno objednat! www.npsumava.cz
5. 2.>ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / ROKYTA, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených
osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
5. 2.>DEN S KOLOVRÁTKEM / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
co je třeba udělat, než si upleteme ponožky? Budeme
prát, česat, spřádat a dále zpracovávat ovčí rouno.
Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

5. 2.>SVĚTEM BUČIN A SUŤOVÝCH LESŮ ŠUMAVY / VIMPERK, NPŠ učebna SEV / beseda s odborníkem přiblíží
rozmanitost šumavských bučin a suťových lesů, bohatých na nejrůznější druhy ﬂóry a fauny. Od 16:30
do 18 hod., nutno objednat! www.npsumava.cz
5. 2.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
6. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
7. 2.>PODMALBY NA SKLE S KAČKOU / HORAŽĎOVICE, muzeum / program pro děti 7–15 let. Od 13 hodin, nutno
přihlásit předem, tel. 376 512 271. www.muzeumhd.cz
7. 2.>VÝPRAVA NA BAVORSKÝ ZÁMEK WOLFSTEIN /
FREYUNG, Německo / prohlédneme si muzeum s expozicí zaměřenou na lov a rybářství i galerii s výtvarnými
díly autorů z východního Bavorska, Rakouska a Čech.
Od 8:30 do 17 hodin. Více info na tel.: 388 450 210 před
akcí. www.npsumava.cz
7. 2.>DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL / SUŠICE, KD / Začátek ve 14 hodin. www.mestosusice.cz
7. 2.>FARNÍ PLES / SUŠICE, KD / Začátek ve 20 hod. www.
mestosusice.cz
10. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, délka trasy
5 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
11. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM STOŽCE / STOŽEC, IS / poznejte krajinu okolí Stožce z jiného pohledu, od 9 do 12 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
11. 2.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
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11. 2.>DEN S RYSEM OSTROVIDEM / KAŠPERSKÉ HORY,
IS a SEV / od 14:30 do 16:30 hodin aktivity pro rodiče
s dětmi, od 17 hodin přednáška. www.npsumava.cz
12. 2.>ZIMNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / STOŽEC, IS / vydejte se po stopách zvířat a poznejte jejich zimní život s řadou pohybových aktivit. Od 9 do 11:30 hod.,
v případě nepřízně počasí náhradní program v IS.
www.npsumava.cz
12. 2.>VYJÍŽĎKA PO ŠUMAVSKÝCH PLÁNÍCH / KVILDA,
IS / vyjížďka na lyžích s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 9:30 do 14 hod. Trasa max. 25 km. Nutno objednat! www.npsumava.cz
12. 2.>VÝPRAVA ZA HISTORIÍ NA SNĚŽNICÍCH / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV / Trasa: Rovina – Březník – Dobrá
Voda – Rovina. Od 10 do 14.30 hodin, nutné předchozí
telefonické objednání. www.npsumava.cz
12. 2.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
13. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
13. 2.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu / pro rodiče s dětmi v 10 hodin. www.nm.cz
14. 2.>VALENTÝNSKÝ VEČER V BAZÉNU / SUŠICE, bazén /
www.sportoviste-susice.cz
14. 2.>ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA / HOJSOVA STRÁŽ / sportovně-zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají
hojsovečtí hasiči, tel.: 376 361 227.
14. 2.>ŠUMAVSKÁ PYTLOVAČKA / HORNÍ PLANÁ / od 14 hodin u kostela na náměstí zábavné odpoledne ve stylu
našich babiček, sjíždění kopce na pytlích, doprovodný program. www.horniplana.cz
14. 2.>KANDRDÁSEK SČDO, POHÁREK SČDO / HORŠOVSKÝ TÝN, kinosál / západočeské oblastní soutěžní přehlídky monologů a dialogů. www.mkzht.cz
14.–15. 2.>ÚKZ PŘEBOR / ŽELEZNÁ RUDA, SKI&BIKE Špičák /
slalom a obří slalom, dospělí, starší a mladší žactvo. www.
spicak.cz
27. 2.>SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC… / ALŽBĚTÍN, IS /
navštívíme Evropskou záchranou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování a Velkém Javoru, poznáte historii této zajímavé stavby. Od 9:30 do 12:30 hodin, vstupné 80 Kč. www.npsumava.cz
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17. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 9.30 do 13 hodin, délka trasy 5 km, nutné předchozí objednání! Více na
www.npsumava.cz
18. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM ŽLEBŮ / parkoviště ČESKÉ ŽLEBY / poznejte krajinu okolí Českých Žlebů,
Kamenné Hlavy a Krásné Hory z jiného pohledu.
Od 9 do 12 hodin. Nutno předem objednat! www.
npsumava.cz
18. 2.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
19. 2.>VYJÍŽĎKA PO ŠUMAVSKÝCH PLÁNÍCH / KVILDA,
IS / vyjížďka na lyžích s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 9:30 do 14 hodin,
délka trasy max. do 25 km, nutno předem objednat!
www.npsumava.cz
19. 2.>ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / ROKYTA, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených
osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
19. 2.>TVOŘÍME Z FIMO HMOTY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
ozdobte si lžičku, propisku nebo jiný předmět z kovu
nebo skla. Od 13 do 15:30 hodin. www.npsumava.cz
19. 2.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ / VIMPERK, NPŠ učebna
SEV / netradiční výtvarný program vám umožní odreagovat se, relaxovat a zároveň vlastnoručně vytvořit
umělecké dílo. Od 16.30 do 18 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
19. 2.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
19. 2.>Z LOUŽE POD OKAP / SUŠICE, KD / divadelní představení od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz
20. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Info na www.
loutky.unas.cz
21.–22. 2.>ŠUMAVSKÝ SKIMARATON / KVILDA / 30. ročník
závodu v běhu na lyžích. www.skimaraton.cz
23.–26. 2.>DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL / HORŠOVSKÝ
TÝN, kinosál / www.mkzht.cz
24. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, Nenáročná trasa, délka cca 5 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
24. 2.>NENUĎME SE DOMA – PAPÍROVÁ KRAJKA / STOŽEC, IS / přijďte si s námi vyrobit dárek či vánoční přání pomocí techniky pergamano. Od 17 do 19 hodin.
www.npsumava.cz
25. 2.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
25. 2.>HISTORIE SKLÁŘSTVÍ NA ŠUMAVĚ / KAŠPERSKÉ
HORY, IS a SEV / dozvíte se o historii sklářství na Šumavě
a uvidíte výrobu skleněného korálku. Sami se pak můžete pokusit o výrobu svého zářivého pokladu. Od 13
do 17 hodin. www.npsumava.cz
26. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / SVINNÁ LADA, IS /
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech,
od 9:30 do 13 hodin, nutné předchozí objednání. www.
npsumava.cz
26. 2.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
27. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Více na www.
loutky.unas.cz

3. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, trasa
5 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
3. 3.>NENUĎME SE DOMA – PAPÍROVÁ KRAJKA / STOŽEC, IS / přijďte si s námi vyrobit dárek či vánoční přání pomocí techniky pergamano. Od 17 do 19 hodin.
www.npsumava.cz
4. 3.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
4. 3.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ / KAŠPERSKÉ HORY, IS
a SEV / netradiční výtvarný program vám umožní odreagovat se, relaxovat a zároveň si vlastnoručně vytvořit
umělecké dílo. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
5. 3.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / SVINNÁ LADA, IS /
výlet s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech kraje Lad. Od 9.30 do 13 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz

5. 3.>ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / ROKYTA, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených
osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
5. 3.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
6. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Více na www.
loutky.unas.cz
7. 3.>OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN / HORNÍ PLANÁ / od 18 hodin sál KIC. www.horniplana.cz
7. 3.>SPORTOVNÍ PLES / SUŠICE, KD / od 20 hodin. www.
mestosusice.cz
7. 3.>KO SLALOM / ŽELEZNÁ RUDA, SKI&BIKE Špičák / závod v paralelním slalomu, dospělí. Tel.: 604 204 434
8. 3.>ŠPIČÁCKÝ PĚTIBOJ / ŽELEZNÁ RUDA – SKI&BIKE Špičák / soutěž pro děti do 14 let o celodenní jízdenku
zdarma. www.spicak.cz
8.–26. 3.>ŠTÍT A ŠTÍTEK: SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SPOLKŮ / PRACHATICE, divadlo /
vždy od 15 hodin Štítek a od 19 hod. Štít, tel.: 388 607 574.
www.kisprachatice.cz
9.–15. 3.>ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL / HORAŽĎOVICE, KD / tel. 376 512 237
10. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii a přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, trasa 5 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
11. 3.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
11. 3.>DEN S TAJEMNÝMI NOČNÍMI LETCI ŠUMAVY –
NETOPÝRY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV / od 14:30
do 16:30 hodin aktivity pro rodiče s dětmi, od 17 hodin přednáška. www.npsumava.cz
12. 3.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání na různá témata a z různých
koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
13. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
13. 3.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu / pro rodiče s dětmi v 10 hodin. www.nm.cz
14. 3.>ROCK POINT DYNAFIT BMW SKIALPTOUR / ŽELEZNÁ
RUDA, SKI&BIKE Špičák / závod a testovací den pro kohokoliv, kdo si chce tento sport vyzkoušet. www.spicak.cz

14.–15. 3.>KO SLALOM / ŽELEZNÁ RUDA, Belvedér / závod
v paralelním KO slalomu, junioři, tel.: 604 204 434.
18. 3.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
18. 3.>JARO JE TU / STOŽEC, IS / vlastnoručně si vyrobíme
velikonoční dekorace z ovčí vlny nebo z papíru. Od 17
do 19 hodin. www.npsumava.cz
19. 3.>Z LOUŽE POD OKAP / HORŠOVSKÝ TÝN, kinosál / divadelní představení, hrají: Michaela Dolinová, Vladimír Kratina, Dana Homolová a Filip Tomsa, od 19 hodin. www.mkzht.cz
19. 3.>ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / ROKYTA, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených
osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
19. 3.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz

20. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
21. 3.>5. ROČNÍK BĚHU DO VRCHU SVATOBOR „MEMORIÁL EVY HRABOVÉ“ / SUŠICE / www.mtb-susice.cz
21. 3.>JÍZDA PŘES LOUŽI / ŽELEZNÁ RUDA, SKI&BIKE Špičák / tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli,
nájezdy se zkracují. www.spicak.cz
22. 3.>VYNÁŠENÍ MORANY / HORAŽĎOVICE, muzeum /
povídání o tom, jak naši předkové symbolicky ukončovali zimu. Výroba Morany a její vynášení z města.
Začátek ve 13 hodin. Nutno se přihlásit předem na
tel. 376 512 271.
23. 3.>S VORVANĚM DO BULHARSKA / SUŠICE, KD / divadelní představení v 19:30 hodin. www.mestosusice.cz
23.–27. 3.>VELIKONOČNÍ VÝSTAVA / HORŠOVSKÝ TÝN,
výstavní sál MKZ / tradiční výstava výrobků žáků škol
s ukázkami a ochutnávkami. www.mkzht.cz
25. 3.>NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin. Nutná rezervace
na tel.: 731 530 539. www.npsumava.cz
26. 3.>VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / VIMPERK, NPŠ učebna
SEV / vyrobíme si veselé velikonoční dekorace, od 16:30
do 18 hodin, přednášející: Petra Kolafová, nutné předchozí objednání.
26. 3.>VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
kreativní tvoření pro malé i velké se ponese v duchu
Velikonoc. Společně si přichystáme velikonoční dekoraci – vyrobíme ptačí hnízda, obarvíme vajíčka,
vytvoříme ozdobný závěs. Od 13 do 15 hodin. www.
npsumava.cz
26. 3.>POHLEDY DO KRAJINY / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV /
přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
27. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
27. 3.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / ALŽBĚTÍN – NP Bavorský les / navštívíme
zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského),
jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny – místo zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé. Od 9:20
do 13:30 hodin, nutná hotovost na vlakovou jízdenku
v €. www.npsumava.cz
28.–29. 3.>SKI GOLF / ŽELEZNÁ RUDA – SKI&BIKE Špičák /
lyžařská část závodu. www.spicak.cz
29. 3.>KARNEVAL NA LEDĚ / SUŠICE, zimní stadion / www.
sportoviste-susice.cz
29. 3.>VELIKONOČNÍ PLSTĚNÍ S KAČKOU / HORAŽĎOVICE, muzeum / program pro dospělé. Výroba velikonoční
výzdoby z vlny plstěním za sucha s přidáním přírodnin,
od 13 hodin, nutno přihlásit předem, tel. 376 512 271.
www.muzeumhd.cz

Změna programu vyhrazena.

