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Pojďte se s námi toulat

Tradice, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Zveme vás na výlet na běžkách
za alpskými vrcholky, více se
dočtete na straně 4.

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

Kam vyrazit za kulturou, zábavou
i sportem se dozvíte v kalendáři akcí
na stranách 6 a 7.

Kašperskohorský
skříňový betlém

Střípky odjinud
V některých regionech je zima takřka
ladovská. Kopce, pokryté bílou peřinou sněhu, lákají k sáňkování a lyžování, zamrzlé rybníky k bruslení. Jinde se musí smířit s tenkým popraškem
sněhu a lehkými mrazíky, které štípou
do tváří. Ale ať už je začátek zimy jakýkoliv, pro většinu z nás je časem spojeným s přípravami na Vánoce.

K zimním měsícům a především k období
Vánoc nepochybně patří betlémy, které zdobí nejednu domácnost a mohou být velmi
různorodé svým zpracováním i materiálem,
ze kterého jsou vyrobeny. V šumavském

městě Kašperské Hory se můžete potěšit
pohledem na betlém po celý rok. V přízemí místní radnice se nachází dílo, kterým
navázali na bohatou betlemářskou tradici
tohoto místa řezbář a malíř Vladivoj Hrach
a truhlář Jiří Brož. Ti spojili své síly již
v roce 2006 a po šesti letech usilovné práce představili veřejnosti první podobu svého betléma, který patří k největším svého
druhu v České republice – betlém je 3 m
dlouhý; 1,2 m hluboký a 2,5 m vysoký.
Jedinečnost tohoto díla tkví v tom, že
klasický výjev Ježíška, ležícího v jesličkách a obklopeného tradičními postavami, je zasazen do noční scenérie Šumavy
a jako kulisy slouží známá místa z Kašperských Hor a okolí. Naleznete zde například
hrad Kašperk, místní kostely a významné
budovy – radnici, hotel Bílá Růže, městský
pivovar, bývalou solnici. Nad celým městem
bdí dva patroni – český král Jan Lucemburský, který povýšil Kašperské Hory na
město a jeho syn Karel IV., zakladatel hradu Kašperku.

Ve druhém patře kašperskohorského betlému naleznete výjev tržiště, kde se setkávají figurky vyobrazující kašperskohorské
občany současné i ty, kteří se do historie
města vepsali v minulosti. V tomto početném seskupení můžeme najít hasiče, lyžaře, skláře, horníky, kupce, faráře, malíře
i starosty a starostky.
Postaviček a propracovaných detailů
naleznete v betlému tolik, že nejlepší bude
navštívit jej osobně a vše si zblízka prohlédnout. Přístupný je po celý rok během otvírací doby Městského kulturního a informačního střediska. Pro informace můžete využít tel.: 376 503 413.
Martina Hamáková,
MěKIS Kašperské Hory

Návrat plavebních nádrží
na Šumavě? Ano, ale jak kde!
Problematika hospodaření s vodou se stává hlavním tématem doby. I přes rozdílné názory na řešení, panuje shoda v tom, že vodu je třeba v krajině co nejdéle
zadržet a to nejen úpravou terénu a polí, osazováním stromů, ale i budováním
různých potřebných zařízení. Žijeme na Šumavě a tak nechme stranou debaty,
zda suchý les zadržuje vodu stejně jako les živý a srovnejme si, jak zadržovala
vodu Šumava dříve a jak dnes. Téměř u každého stavení nebo samoty býval na
malých potůčcích rybníček nejen pro hospodářská zvířata, ale i k pohonu pil,
řezaček a dalších zařízení. Je s podivem, na jakých potůčcích lidé budovali rybníčky jen proto, aby mohli třeba hodinu mlít. Četné byly i mlýny, stoupy, pily,
hamry a další zařízení na potocích a řekách, včetně nádrží pro plavení dřeva.
Změnou režimu po válce byly zničeny vesnice, osady a samoty a s nimi zmizela
i díla a činnosti na potocích a řekách včetně plavebních nádrží. Přiznat je třeba
fakt, že bylo národním parkem nákladně revitalizováno rašeliniště na Soumarském Mostě, zrušeny některé meliorace, upraveny toky některých potůčků a na
některých byly osazeny dnes již rozpadající se a nefunkční přehrádky.
V lesích vojenského újezdu Boletice
na Šumavě se v těchto dnech, asi 3,5 km
nad Arnoštovem, začíná napouštět opravený Puchárenský rybník. Na Pucherském
potoce v povodí řeky Blanice měl svoji
významnou funkci jako plavební nádrž
již před 100 lety, kdy vypouštěním vody
mj. umožňoval plavení dříví na řece Blanici. Podobných plavebních nádrží byla na
Šumavě celá řada a říkalo se jim klauzy
nebo švele. Obnovený Puchárenský rybník
již nebude sloužit k plavení dříví, ale bude
zadržovat vodu v krajině a také zlepšovat
ekologickou stabilitu přírodní památky
Prameniště řeky Blanice. Což je v případě Blanice, místa s největším výskytem kriticky ohrožené perlorodky říční
ve Střední Evropě, nanejvýše potřebné.
Oprava Puchárenského rybníka je součástí programu Živá voda Vojenských
lesů a statků, kterým státní lesnický podnik, spravující současné i bývalé vojenské újezdy, zahájil v roce 2015 výstavbu
a obnovu malých rybníčků, lesních nádrží,
tůní a studánek a chce tak zvýšit množství vody zadržované v krajině. V programu Živá voda se obnovují rybníčky,
které byly většinou ve správě zaniklých

pohraničních obcí, nebo dříve sloužily
jako plavební nádrže. Do roku 2019 tak
v šesti místech Vojenských lesů a statků
v Čechách a na Moravě bylo vybudováno,
s využitím financí ze strukturálních fondů
Evropské unie, třicet malých vodních staveb a dalších dvacet chce státní podnik
postavit v nejbližší době.
Také na území Národního parku Šumava byla řada plavebních nádrží a to mnohem dříve než v Boleticích. Zasloužily se
o to především projekty Schwarzenberského (1788–1823) a Vchynicko-tetovského plavebního kanálu (1799 –1801), díla
geniálního stavitele vodních kanálů a ředitele schwarzenberské vodní dopravy Ing.
Josefa Rosenauera. Realizace projektů přinesla do chudé Šumavy nejen na dlouhou

dobu obživu, ale zpřístupnila i vysoko
položené a nepřístupné oblasti příhraničních lesů výstavbou sítě vodních cest a díky
vybudování vysoko položených plavebních nádrží zajistila dopravu polenového
dříví do vnitrozemí, včetně Prahy a Vídně. Objem zadržované jarní vody v nádržích nebyl zanedbatelný. Jen v oblasti
Vchynicko-tetovského kanálu se u osmi
nádrží pohyboval od 1 000 m 3 až do
21 000 m3 vody, celkově téměř 100 000 m3.
Polovina hrází byla v padesátých letech
vojáky znehodnocena prokopáním, nebo
odstřelením, ale tělesa hrází zůstala zachována. Zatím nebyla snaha opravit jedinou
plavební nádrž, i když to bylo několikrát
navrhováno a dokonce nepřímo uloženo
již před lety pravidly založení hasičských
činností v rámci integrovaného záchranného systému na Šumavě. Nepřehlédnu-

telné by mělo být i respektování kulturních památek, které nádrže od roku zapsání (1988) představují. Nádrže leží bez užitku ladem, zarůstají a pomalu splývají
s krajinou. Je to neúcta k historii Šumavy, neúcta k Josefu Rosenauerovi i Karlu Klostermannovi a především neúcta
k práci původních obyvatel Šumavy.
Odkaz na citáty není nejvhodnější, ale
„národ, který zapomene svou minulost,
nemá žádnou budoucnost“ (Winston Churchill). A tak zbývá doufat, že si pan ministr Brabec vzpomene na první čtení novely zákona o ochraně přírody, kdy 20. 1.
2016 prohlásil, že v rámci posouzení EIA
bude snaha obnovit plavební nádrže.
František Nykles, bývalý předseda
Svazu obcí NP Šumava

V tomto období se také odehrává řada
zajímavých akcí, se kterými se většinou
pojí i vánoční trhy a jarmarky. Na nich
se dají často sehnat opravdu krásné dárky pocházející z regionální produkce.
Jako třeba na Novém Hradě v Jimlíně
u Loun. Poslední listopadovou sobotu
si zde mohou návštěvníci užít adventní
setkání. Hradní nádvoří se v tento den
promění ve středověké tržiště plné nejrůznějších řemeslných výrobků a dobrot. Rozezní jej i středověká hudba střídaná s koledami. Děti se mohou těšit
na živý betlém se zvířátky. Pozor si ale
musí dát v barokních stájích pod druhým nádvořím, kde se budou ukrývat
čerti. Ti navíc několikrát za den vylezou také na nádvoří a pobaví tam přítomné děti i dospělé. Celý zámek bude
vánočně vyzdoben a pro zájemce budou
připraveny prohlídky s průvodcem, který promluví nejen o historii hradu, ale
také přiblíží vánoční zvyky a tradice
regionu. Pro všechny, kdo rádi mlsají,
budou v zámecké kuchyni připravována zajímavá středověká jídla.
Ačkoli bývá v Polabí méně sněhu než
jinde, adventní čas zde nabízí mnoho
lákadel. Přesvědčit se o tom můžete
například v Českém Brodě na tradiční akci Adventní průvod světýlek. Každý rok je něčím obohacený a inovovaný. Loni ztichlé a zšeřelé podvečerní
město prozářily stovky lampionů dětí
i dospělých, jejichž průvod procházel
ulicemi, kde na ně čekala andělská překvapení. Andělských zastavení bylo na

trase celkem čtrnáct. Cestou lidé potkávali malé i velké andělíčky zpívající na
schodech sokolovny, pletoucí nekonečnou šálu, hrající na rampouchy… Jaká
překvapení přinese letošní průvod, je
zatím tajemství. Jistě to ale bude opět
krásná příležitost vánočně se naladit.
Akce se letos bude konat 1. 12.
(pokračování na straně 8)
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Doma na ŠUMAVĚ

Proměny vimperského zámku

Vimperk – běžkařská brána Šumavy

Po nádvořích jezdí bagr. Nákladní auta přiváží stavební materiál a odváží pryč suť.
Na třicet mužů v reflexních vestách vyměřuje, bourá, opravuje, řeže, natírá, zdí, přináší a odnáší… Tohle je od konce března 2019 téměř každodenní podoba vimperského zámku. Od pondělí do soboty
přichází pan kastelán, dva stavbyvedoucí
a tři stavební party a pracují na tom, aby
se vimperský zámek po letech zanedbání opět začal vracet do důstojného stavu.
Začalo se z gruntu, zvenčí i zevnitř. Na
nádvořích se celé jaro pracovalo na pokládce nového vodovodu, suchovodu a kanalizace, takže cesty po nádvoří se často měnily ze dne na den. Kde se včera dalo projít, zela druhý den hluboká díra. V létě se
pak začalo pracovat na prvních fasádách
na vnitřním nádvoří, ta tam je oranžovo-žlutá fasáda z 60. let 20. století, naopak
zpátky se vrátila barokní červeno-bílá bar-

Ačkoliv Vimperk není jediným městem, které se pyšní přídomkem „brána Šumavy“,
v zimě je toto označení rozhodně na místě. Jaké jiné město nabízí možnost vstoupit do
lyžařské stopy téměř v centru a nechat se jí vést až do samé centrální Šumavy, např.
na Březník, k pramenům Vltavy či na Zlatou Studnu?

va a my se na fasádu nemůžeme vynadívat! Nebuďte však zklamaní, až budete
kolem zámku projíždět, vnější fasáda totiž
zatím zůstane ve stávajícím stavu. Důvod
je jednoduchý, do 110 milionů korun, které momentálně na opravy zámku čerpáme, se nám nevešla. Dali jsme přednost
raději novým expozicím muzea, prohlídkové trase a návštěvnickému zázemí, aby
zámek nedostal jenom novou „fazónu“.
Uvnitř v zámku se začalo bouráním
některých novějších příček, které vznikly
při úpravách bytů ve 20. století. Rozebíraly se podlahy, aby se zkontroloval jejich

stav a také, aby bylo možné jimi vést elektřinu. Při obnově zámku totiž platí, že je
třeba dochovat co nejvíce (výmaleb, zdiva, materiálu…) a protože podlahy jsou
v našem případě ve většině místností nejméně cenné (naopak sekání do stěn by poničilo dochované vrstvy výmaleb a nátěrů),
vede se elektřina jimi. Rozebírání podlah
nám také přineslo odhalení několika nových
míst, na kterých úřadovala dřevokazná houba dřevomorka. O jejím výskytu na zámku
jsme věděli, postupně se však ukázalo, že
je rozšířená více, než se zdálo. Naštěstí se
nám podařilo vždy objevit příčinu rozšíření dřevomorky – téměř vždy se jednalo
o důsledek zanedbané údržby v 2. polovině 20. století. Došlo také na řadu zednických prací, nejrůznější vysprávky, dozdívání, štukování… Protože se (až na drobné
výjimky) vše spravuje za použití vápenné
malty, celý zámek nyní krásně voní zedničinou. A také dřevem a přírodními olejovými barvami, kterými se natírají okna
a parapety.
V zimě se tempo stavebních prací trochu
zpomalí, práce se ujmou spíše restaurátoři. V několika místnostech totiž odkrývají
a restaurují renesanční výmalby z počátku
17. století a v jedné čeká na restaurování
krásný malovaný záklopový strop, který
jsme odkrývali na konci srpna. Strop bude
k vidění na nové prohlídkové trase, která
se otevře v roce 2021. I vy se tak budete moci pokochat motivy různých zvířat,
postav, měst či krajin.
Ačkoliv to hlavní se odehrává uvnitř zámku nebo na nádvořích, kam nikdo zvenčí nedohlédne, zkuste příště zpomalit, až
pojedete kolem vimperského zámku. Za
světla můžete prozkoumat, kolik oken už
je opraveno a natřeno hnědou barvou. Za
tmy sledujte, jak často se najednou v zámku svítí – to tam někde pracují naše stavební party. Postup stavebních prací můžete
sledovat na facebookovém profilu zámku
www.facebook.com/zamekvimperk.

Na sportovní areál Vodník, kde upravené
běžkařské trasy začínají, se z vimperského náměstí dostanete pěšky za 10 minut.
Pro ty, kteří nemají mnoho času, případně
si chtějí pouze pilovat běžkařskou techniku, nabízí Vodník několik krátkých okruhů v délce několika set metrů až dva kilometry, upravených za ideálních podmínek
na bruslení i klasiku. Konají se zde pravidelně závody v běžeckém lyžování i biatlonu a jako domovské tréninkové místo jej
využívá místní Ski klub Šumava. Po sportovním výkonu potěší čaj či grog v útulné
Výletní restauraci Vodník, která se nachází přímo v areálu u zamrzlého rybníka.
V tomto rybníce se tradičně na Štěpána
koupe stále početnější skupinka otužilců.

Mgr. Lucie Budirská,
Státní zámek Vimperk

Malé děti se mohou vyřádit na svahu upraveném pro bobování a sáňkování, hned
vedle restaurace.
Milovníci panenské šumavské přírody
mohou v upravené stopě pokračovat dál
směrem na Šindlov. Tato dnes již téměř
zaniklá obec s opravenou kapličkou leží
od Vimperka pouhých 12 km a na běžkách
lze volným tempem zdolat tuto vzdálenost
za dvě hodiny. U kapličky pak můžete
vystoupat přes Světlou horu, kde pramení
Volyňka, na Kubovu Huť a odtud se vrátit
zpět do Vimperka – na lyžích či vlakem.
Nebo pokračovat přes nedaleké Nové Hutě
na Zadov, Zlatou Studnu, Horskou Kvildu
třeba až na Poledník. Poslední možností je
jet po rozlehlých horských loukách do Borových Lad, odkud je to už jen malý kousek
na Knížecí Pláně. Tamější hájenka vypadá pod čepicí třpytivého sněhu skutečně
pohádkově a v sezoně navíc nabízí možnost občerstvení i ubytování.
Zimní Vimperk nabízí vyžití i těm, kteří bílé stopě neholdují. Od září do března
je v provozu zimní stadion s pravidelným
veřejným bruslením. Kultury chtiví jedinci
ocení promítání kina Šumava, pravidelná
divadla pro děti či typické zimní kulturní akce, jako je vánoční koncert věhlasného dětského dechového orchestru. Velice oblíbené jsou veselé silvestrovské jízdy zvláštních vlaků do nejvýše položené
železniční zastávky na Kubově Huti, letos
se uskuteční jubilejní 20. ročník. Pro zvídavé návštěvníky jsme nachystali ve sklepení staré vimperské radnice logickou hru
„Steinbrennerova tiskárna“. Tato zábavná
hra na principu her únikových je vhodná
pro skupiny 2–5 hráčů ve věku od 11 let
a přibližuje dějiny vimperského knihtisku.
Navštivte Vimperk a zjistěte sami, co
všechno toto starobylé město skryté pod
majestátním Boubínem nabízí.

Zpráva pro dobrou stopu

Vycházíme vstříc lyžařům, kteří upřednostňují trasy pro bruslení – nově jsou
vyznačeny v letácích, které jsou k dostání
zdarma na šumavských informačních centrech nebo ke stažení na www.bilastopa.cz.
Ve financování Bílé stopy zásadní změny neproběhly. Obce mohou žádat o dotace na údržbu tras z Jihočeského a Plzeňského kraje, přesto je nutné stále hledat
další sponzorské prostředky. Díky Městysu Strážný, který přispěl do společného

Bílého fondu zásadní částkou, se podařilo v předchozích dvou sezonách pravidelně udržovat Šumavskou magistrálu.
Pokud budete chtít finančně ocenit dobře odvedenou práci šumavských rolbařů,
máte možnost prostřednictvím DMS nebo
sbírkového účtu. Za každý příspěvek předem děkujeme a přejeme mnoho skvělých
zážitků v šumavské bílé stopě.
Tým RRA Šumava a RSŠ Stachy,
www.bilastopa.cz

Lesní dřevěná kaple nad obcí Stožec je
sama o sobě magickým místem. Její
prastará historie je opředena legendami
i lidovými pověstmi. Je zasvěcena Panně
Marii, kterou připomíná milostný
obraz umístěný
nad oltářem, kde
Madona drží v náručí svého synka
a v levé ruce má
bílou růži, po níž
chlapeček vztahuje
svoji ručku.
Kaple prošla mnoha stavebními úpravami, od kamenné kapličky, která dnes tvoří malý chór až po dřevěnou část postavenou ve stylu alpských horských kostelíků.
V poválečné době kaplička značně chátrala, ale dočkala se několika záchranných
akcí. Ta poslední proběhla před několika
lety a díky ní byla obnovena nejen stavba,
ale také interiér spolu se zařízením, obrazy
i samotnou Pannou Marií. Kaple se stala
vyhledávaným poutním místem, jak z české, tak z německé strany.
Ještě před válkou vedly ke kapli tři křížové cesty – první ze samotného Stožce,
druhá z blízké obce Dobrá a konečně třetí od Českých Žlebů. Pouze jednu z nich
se podařilo zachovat. Dnes ji můžete vidět
u věrné kopie Stožecké kaple v blízkém
německém Philipsreutu, kam byla původní křížová cesta při stavbě nové kaple přenesena. Ostatní dvě zanikly. Obrázky byly
původně zavěšeny na stromech a to při rozhodování o obnově nové křížové cesty ze
Žlebů hrálo svoji roli. Musel být zvolen
jiný způsob upevnění obrazů.

Adéla Jiříková, Městský úřad Vimperk

Bílá stopa Šumava – trasy pro bruslení Vyšla životopisná kniha o Adalbertu
I léty prověřený systém Bílá stopa Šumava musí reagovat na změny, které přichájezí. Stifterovi
Když pomineme ty klimatické, se kterými nic neuděláme, snažíme se alespoň naplnit
aktuální potřeby lyžařů, vycházející z poptávky.

Křížová cesta ke
Stožecké kapli byla po
letech zase obnovena

Spisovatel a malíř Adalbert Stifter se narodil 23. října 1805 v Horní Plané. Šumava i rodné město, v němž prožil své dětství, se staly dějištěm mnoha jeho prací i zdrojem inspirace. Jeho literární dílo
patří bohatstvím svých obrazů, plastickými líčeními krajiny a přírody, jakož
i vysokými morálními nároky a filozofickým záměrem jím vyprávěných příběhů ke skvostům německy psané literatury. Stifter jimi pro svou česko-rakouskou
domovinu vytvořil literární pomníky, které dodnes spojují obě země.
Autor knihy Peter Becher empaticky
líčí jeho život, který zasazuje do širších
dobových souvislostí a vytváří tak věrný
a plastický obraz života rakouské společnosti 19. století, v níž se Adalbert Stifter
pohyboval. Jednání a myšlení spisovatele kriticky analyzuje, čtivým způsobem
interpretuje jeho díla a osvětluje počínání jeho literárních postav, přičemž svůj
výklad doplňuje četnými citáty ze Stifterových děl. Peter Becher připomíná, že
byl Adalbert Stifter i nadaným malířem –
krajinářem. V knize je otištěno několik
jeho obrazů.

Pošli jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS BILASTOPASUMAVA 30 nebo DMS BILASTOPASUMAVA 60 nebo DMS BILASTOPASUMAVA 90
na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Správa Bílé stopy Šumava obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Kromě jednorázové DMS můžete přispívat pravidelně každý měsíc prostřednictvím trvalé dárcovské SMS ve tvaru:
DMS TRV BILASTOPASUMAVA 30 nebo DMS TRV BILASTOPASUMAVA 60 nebo DMS TRV BILASTOPASUMAVA 90
na telefonní číslo 87 777
Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz

Z německého originálu knihu přeložil Václav Maidl. Obsahuje i bibliografii Adalbert Stifter v českých překladech
1858 –2018, kterou zpracovala Tamara
Pršínová z Jihočeské vědecké knihovny,
vydání knihy podpořil Česko-německý
fond budoucnosti.
Dr. Peter Becher byl v letech 1986–2018
výkonným ředitelem Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově. Je autorem četných článků a publikací zaměřených na německy
psanou literaturu z českých zemí a dějiny
kultury. V letech 2000–2012 byl členem
Česko-německého diskusního fóra, je také
členem Českého PEN klubu.
Knihu bude možné si zakoupit od prosince 2019 v rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané, Palackého 21, a také
v knihkupectvích.
Lenka Hůlková,
Vydavatelství a nakladatelství Srdce
Vltavy, Horní Planá
stifter.horniplana@seznam.cz

Celkem 14 obrazů namalovala ve svém
vimperském ateliéru výtvarnice a restaurátorka Vladimíra Fridrichová-Kunešová. Musela zvolit speciální techniku, aby
obrazy vydržely dlouhá léta. V zimě jsou
vystaveny mrazům, sněhu a dešti, v létě
pak vysokým teplotám i UV záření. „Vše
závisí na technologii, někdy používám
moderní postupy, jindy klasickou holandskou techniku malby ve vrstvách. Pleťové
tóny jsou podmalovány šedí, ostatní části
obrazu okry, sienami a umbrami. To jsou
označení krycích olejových barev vytvořených z hlinkových pigmentů. Další vrstvy
jsou již poloprůsvitné, nazýváme je lazury nebo laky. Vytváří zvláštní světelný
efekt, světlo se odráží od spodních barev
a lazury již jen září.“ vysvětluje Vladimíra Fridrichová.
Kovové desky čekaly po předání díla
nějakou dobu na obecním úřadu ve Stožci,
než byla vyřízena povolení a letos v létě
již mohly být obrazy instalovány do terénu na dřevěné kříže. V srpnu pak byla křížová cesta slavnostně vysvěcena. „Obrazy
a zastavení cesty vznikly hlavně díky darům
příznivců z Čech i z Bavorska. Poděkování
za jednání s nimi patří také někdejší stožecké starostce paní Stanžovské i nynějšímu starostovi panu Karabcovi.“ dodává
Vladimíra Fridrichová, která namalovala
mimo jiné například obrazy pro křížovou
cestu ve Lhenicích a Volarech, pro prachatickou Svatopetrskou cestu vytvořila obrazy svatého Jakuba a Panny Marie Pomocné a také namalovala nespočet obrazů pro
celou řadu kapliček na Prachaticku, Českobudějovicku, ale i jinde v Čechách. Více
informací o umělecké tvorbě paní Vladimíry Fridrichové-Kunešové se dozvíte na
www.kunesova.cz.
Tým RRA Šumava, Stachy
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Národní park Šumava – klid a bílá krása
Právě takto si mnozí představují zasněženou Šumavu. Spousty bílého sněhu,
třpytícího se ve slunečním světle, které
ale moc nehřeje. Třeskuté mrazy, které
při dýchání lepí chloupky v nose a vůně
svařeného vína, grogu nebo bylinkového čaje. Prostě idylka. Taková idylka
to ale není pro divoká zvířata, protože zima na Šumavě je pro ně obdobím,
které nemusejí přežít. Právě to množství sněhu, třeskuté mrazy a nedostatek
potravy mohou být pro mnohá zvířata fatální. A my, jako návštěvníci jejich
teritoria, jim můžeme pomoci přežít třeba tím, že nebudeme zbytečně narušovat jejich domovy. To jsou především
klidová území, kam smějí turisté pouze po značených cestách. Prosíme vás
tedy, abyste při svých zimních toulkách
respektovali všechna omezení a chovali
se tak, abyste co nejméně rušili všechny
ty rysy, vlky, jeleny, srny a další obyvatele šumavských hvozdů a luk.
Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava

Informační a návštěvnická centra První práce na obnově
na podzim a v zimě
mokřadů v NP Šumava
započnou ještě před zimou
Provoz informačních a návštěvnických center na Šumavě je na podzim a v zimě v jiném
režimu než v letní sezoně. V listopadu byla všechna centra uzavřena, aby mohly být
provedeny nutné technické opravy po letní sezoně, pracovníci se účastnili mnoha vzdělávacích programů, aby vás, návštěvníky, mohli co nejlépe informovat o šumavské přírodě. Před výběhy jelenů vznikla nová vyhlídková věž, která umožní pozorování jelenů také v období říje, kdy není možné vstoupit do výběhu.

Všechna naše zařízení, s výjimkou sezonních informačních středisek (Rokyta, Idina
Pila, Poledník i Březník, která jsou během
zimní sezony uzavřena), se znovu otevřela
v prosinci, s tím, že informační střediska
Stožec, Svinná Lada a Alžbětín jsou otevřená pouze od středy do neděle. Informační středisko Kašperské Hory je pro vás otevřeno od pondělí do pátku a infocentrum
na Kvildě denně, kromě vánočních svátků mezi 23. – 26. 12. 2019 a dále 1. – 2. 1.
2020, kdy jsou uzavřena. Více informací
najdete na našem webu, kde jsou pravidelně doplňovány aktuální informace.
Pro zimní období pracovníci jednotlivých informačních středisek chystají mnoho programů pro veřejnost. V prosinci si
vyrobíte vánoční dekorace ve stožeckém
středisku, od ledna se budete moci pravidelně vydávat na vycházky na sněžnicích
s odborným výkladem. V rámci těchto
vycházek se dozvíte mnoho zajímavostí o šumavské přírodě a naučíte se také
poznávat stopy zvířat. Informační středisko

Kašperské Hory vás přivítá na řadě poutavých cestopisných přednášek z celého
světa. A ti z vás, kdo rádi tvoříte, si ozdobíte tričko ubrouskovou technikou, naučíte se pracovat s kolovrátkem a vyrobíte si
náramek z dřevěných korálků.
Také bychom vás chtěli pozvat na výstavu
výtvarných děl, která byla oceněna odbornou komisí ve výtvarné soutěži Správy
Národního parku Šumava na téma „Ptáci
Šumavy“. Tyto jedinečné kresby a malby budete moci zhlédnout od prosince
do dubna v návštěvnickém centru Srní.

Návštěvnická centra vás zvou na pravidelné komentované prohlídky do výběhů, které jsou realizovány každodenně dle zájmu
návštěvníků. Návštěvnické centrum Srní
i Kvilda také zve na návštěvu organizované i školní skupiny, pro které připravíme odborný výklad propojený s výukovým programem na témata jednotlivých
živočišných druhů.
Martina Kučerová,
vedoucí IS a NC v NP Šumava

Nový webový portál
Na přelom roku připravujeme spuštění
nové oficiální webové prezentace Správy Národního parku Šumava. Předkládané informace jsme oděli do moderní vizuální podoby a nabídneme návštěvníkům
možnost přehledně se pohybovat ve virtuální struktuře webu a vybírat si z portfolia výletů, zážitků, programů, zajímavostí a fotografií.

Samotné stránky jsou rozděleny na tři
hlavní oblasti. Nejrozsáhlejší je servis
pro turisty a návštěvníky včetně obsáhlé části týkající se ekologické výchovy.
Druhou oblastí jsou důležité informace úředního charakteru a ve třetí najdete vše o šumavské přírodě a její ochraně.
Součástí portálu bude i nadále e-shop,
který nově sdružuje jak tiskové
a propagační materiály, tak
produkty z oblasti zážitků.
V nabídce budou nejen knihy, brožury, určovací klíče,
ale také vstupenky na pozorování zvěře nebo vycházky s průvodci.
Nový web je plný krásných
fotografií Šumavy a doufáme,
že se do něj budete rádi a často nořit
a stane se příjemnou inspirací k návštěvám
této jedinečné chráněné oblasti.
Lenka Dvořáková, Správa NP Šumava

Výstava fotograﬁí
z Czech NaturePhoto
na Kvildě

V srpnu loňského roku byl na Šumavě zahájen významný projekt revitalizace rašelinišť
a dalších mokřadů, jehož hlavním cílem je
navrátit území schopnost pojmout a zadržet vodu. Tato funkce je zejména v období probíhajícího sucha nesmírně důležitá, avšak Šumava o ni v minulém století,
především během masivního odvodňování za dob socialismu, téměř přišla. Právě
kvůli tomu se zástupci Správy NP Šumava
rozhodli projekt financovaný z programu
LIFE Evropské Unie a dílem z rozpočtu
Ministerstva životního prostředí ČR bez
zbytečných odkladů realizovat.
Celou sezonu probíhaly práce na přípravách prvních revitalizací. Po detailním
zmapování projektových lokalit, kterých
je na české straně Šumavy 43, zpracování projektových dokumentací a úspěšném
výběru stavebních firem je teď možné pustit se do práce. A nejde pouze o nahodilé revitalizace rašelinišť. Přístup k obnově
vodního režimu v národním parku je komplexní záležitostí. Snahou je napravit hydrologii celých menších či větších povodí.
Tedy obnovit kdysi odvodněné mokřadní
plochy, podmáčené lesy i louky postupně
od vrchních partií povodí níže, a to včetně
pramenišť. V případech, kdy byl narovnán
a zahlouben potok, v jehož povodí pracujeme, bude i ten navrácen do původního
meandrujícího řečiště. Tak dojde k opětovnému nastartování všech přirozených
procesů, které v jeho nivě probíhají. Jedním ze zásadních je rozliv a vsakování
přívalových srážek, které zabraňují akumulaci povodňových vln v nižších partiích a podhůří.
Šumava vždy bývala rezervoárem vody
pro rozsáhlé území a považte, samotné
Modravské slatě by dle vědeckých propočtů v původním nezměněném stavu
dokázaly zadržet až 20 milionů metrů

krychlových vody. Proto jsme se rozhodli jít cestou obnovy zádrže vody v přirozených biotopech, které byly v minulosti
odvodněné povrchovými kanály. V tomto přístupu lze hledat vhodné řešení oproti rekonstrukci tzv. klauz, tedy nádrží historicky budovaných pro navyšování průtoku za účelem plavení dříví. Ty totiž
nezadržují vodu v krajině, nýbrž pouze
v jednom místě o zanedbatelné rozloze
a jejich obnova by znamenala nákladné
stavební úpravy přímo v srdci národního
parku. Dopad na místní prostředí by pak
byl veskrze negativní.
Již od podzimu2019 se budou návštěvníci národního parku na určitých lokalitách
setkávat s lehkou stavební technikou, kte-

rá bude využívána k přehrazování odvodňovacích rýh dřevěnými hrázkami a k dalším terénním úpravám projektových ploch.
Veškerá místa, na kterých budou revitalizace probíhat, označíme doprovodnou
informační tabulí, aby procházející lidé
měli přehled o prováděných opatřeních.
Poté už nezbude než dohlížet, aby práce
byla provedena co možná nejlépe a doufat,
že zadržíme na Šumavě tolik vody, kolik
jsme si v projektu „Život pro mokřady“
předsevzali.
Lukáš Linhart, Správa NP Šumava
life.npsumava.cz

V listopadu 2019 byla uzavřena spolupráce s institucí Czech Photo Centre.
V rámci této spolupráce budou v Informačním středisku Kvilda vystaveny fotografie z předešlých ročníků soutěže Czech
NaturePhoto, které tato instituce pořádá
od roku 2017, kdy proběhl nultý ročník.
Výstava bude zpřístupněna od 1. 12. 2019
do 31. 3. 2020.

Fotografická soutěž Czech NaturePhoto
má za cíl nejen ukazovat přírodu celého
světa, ale také prostřednictvím fotografií
podporovat kladný vztah k živým organismům, upozorňovat na stav životního
prostředí a povzbuzovat v lidech snahu
o něj více pečovat. V lednu 2020 bude
vyhlášen nový ročník soutěže a v březnu zasedne mezinárodní porota. Jedním
z porotců bude i ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. V dubnu proběhne slavnostní ceremoniál s vernisáží v informačním centru Kvilda. Další informace lze získat na webové stránce
www.czechphoto.org/cnp.

Další výstavy v návštěvnických
centrech
V Návštěvnickém centru Kvilda bude do
dubna k vidění výstava fotografií ptačích
obyvatel Šumavy, jejichž autorem je Ivan
Dudáček. Tato výstava byla instalována po
celé léto v IS Idina Pila, nově bude rozšířena o další fotografie. V Návštěvnickém centru Srní si do konce dubna budete moci prohlédnout výstavu černobílých
fotografií Šumavy od Vladimíra Kunce.
Štěpán Rosenkranz,
fotograf Správy NP Šumava
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A léta běží
Aniž si to připouštíme, „čas letí jako psí
spřežení, nad kterým práská bič…“. Oficiální ochrana přírody na Šumavě začala již před 56 lety (27. 12. 1963) vyhlášením CHKO Šumava a Národní park
Šumava má už se svými 28 lety „pubertu“ také za sebou.
Po vyhlášení CHKO Šumava bylo nutné
informovat orgány, organizace i jednotlivé
zájemce o krocích a aktuálních otázkách
v ochraně přírody. Proto Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP) v Českých Budějovicích
a Plzni začala společně vydávat první tištěný předchůdce časopisu Šumava v podobě malého sborníku s názvem Zpravodaj.
Ten svoji úlohu plnil až do roku 1973, kdy
Zpravodaj už nestačil a tak bylo potřeba
vytvořit obsáhlejší médium, pro širší prezentaci otázek ochrany přírody a dění na
Šumavě, ale i zprostředkování informací aktivu dobrovolných strážců přírody.
V roce 1973 bylo tedy vydáno první číslo časopisu s názvem Šumava, které již
nevydávala KSSPPOP, ale přímo Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava ve
Vimperku. Časopis v té době vycházel ve
skromné černobílé podobě (barevný tisk

byl výsadou dražších titulů) a věnoval se
opravdu široké problematice Šumavy. Jak
z hlediska lesnického hospodaření, zemědělství a stavebnictví, tak i historie či turistiky. Hlavně se ale věnoval vlastní ochraně přírody, tehdy ještě značně „vojensky
zadrátovaného“ území. Samozřejmě příspěvky musely odpovídat duchu tehdejší doby a „závěrům sjezdu KSČ“. Cenzura byla běžnou záležitostí. Časopis se
vydával jako občasník, někdy jedno číslo, někdy dvě čísla do roka.
V roce 1976, od čísla 6, byla použita první barva, tmavě zelená na titulce
časopisu – pruh pod nápisem Šumava.
Od tohoto čísla vycházel časopis pravidelně 2x do roka jako letní a zimní číslo. V roce 1978, od čísla 10, byla poprvé

Za alpskými vrcholky na Šumavě
Kvildu není třeba nikomu dlouze představovat, vždyť přízvisko hlavní sídlo Šumavy se k ní hodí i pro zimní sezonu. Leží uprostřed Šumavských plání, které jsou
největší plochou ve střední Evropě s nadmořskou výškou přes 1000 metrů. I proto je zde nástup zimy velmi brzký. První sníh leckdy napadne na konci měsíce září
a listopadový sníh může vydržet až do dubna. Zimní sezona pro lyžaře se rozjíždí
od půli prosince, a pak trvá i čtyři měsíce. To stačí, aby se i největší sněhomilové
nabažili. Kvilda je významnou křižovatkou běžkařských tras, které se odtud rozbíhají na všechny světové strany. Přijměte naši pozvánku na jednu obzvlášť krásnou vyjížďku.
Dříve než opustíme Kvildu, můžeme získat podrobné informace na cestu i o aktuálním stavu protažených stop v informačním středisku Národního parku Šumava
v centru. Nyní můžeme vyrazit. Kam?
Na Bučinu, bývalou vesnici na česko-německé hranici.
Přejedeme útlý tok mladé „Vltávky“, která se od pramenů až sem nazývá Černým
potokem, podle hory pod kterou se rodí.
Mineme bývalou Štruncovu pilu a začínáme stoupat. Nemusíte mít strach před
náročnými výstupy, protože Kvilda je, jak
známo, nejvýše položenou obcí v České
republice (1065 m n. m.). Do nadmořské
výšky 1180 metrů nás pozvolna dovede
bílá stopa v délce 6 kilometrů.
Lyžařská stopa nás nevede přímo po
asfaltové silničce, ale copak na tom záleží, když vše je místy pod více než metrovou vrstvou sněhu? Souběžná Bučinská
cesta je udržována jako vycházková trasa
pro pěší a další zájemce o zimní turistiku. Jejím cílem je 6 kilometrů vzdálená
vyhlídka na rozvodí u bývalé osady Bučina, odkud lze za jasného počasí dohlédnout
až na alpské čtyřtisícovky. Ovšem i samotná procházka spící krajinou v hlubokém
zimním spánku je úchvatným zážitkem.
Na běžkách se dostaneme příjemným
stoupáním až tam, kam mohl dříve málokdo – k bývalé „železné oponě“, která
oddělovala socialistické Československo
od tehdejšího západního Německa. Přímočaré průseky v lesích budou ještě dlouho
připomínat omezování práv občanů vlastní země. Perfektní bílou stopou pokračujeme dále. Jedeme po kraji lesa i po lukách,
které se opět vrací do původního stavu,
tedy k lesu. V zimě je nejlépe vidět, jak
jsou stromy přizpůsobeny drsnému horskému klimatu. Štíhlé smrky mají větve
přitisknuté ke kmeni, aby po nich sněhové masy sklouzly a svou tíhou je nerozlámaly. Úzké koruny s větvemi až na zem
zase lépe odolávají větru.
Ještě než se dosmýkáme, řekněme, do
cílové rovinky, tak přijedeme na křižovatku lyžařských cest. Buďte si jisti, že
obě cesty vedou k cíli. Jak bylo řečeno,
k vyhlídce na rozvodí u Bučiny mohou
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přijít pohodlně i pěšáci, ale ti už si pak
nevychutnají sjezdy bílou stopou dolů.
Snad i ty krásné výhledy přivedly osídlence na česko-německé pomezí již v 2.
polovině 18. století. Turisty to sem lákalo také vlastně od samého počátku. Psaný
průvodce sliboval návštěvníkům pohled na
alpské velikány již před více než 100 lety.
Přesvědčte se sami, zdali tam na horizontu stále ještě jsou.
Sjezdem se dostaneme ke zrekonstruované kapličce, postavené ke chvále Pána
Ježíše Krista, jak hlásá nápis. Replika
„železné opony“ u hotelu Alpská vyhlídka
tvoří připomínku času ještě před 30 lety!
O kousek dál byl již v roce 1994 zřízen
informační bod Národních parků Šumava
a Bavorský les, který v roce 2020 oslaví již
50 let své existence. Popojedeme směrem
k otevřenému hraničnímu přechodu, my se
dnes ovšem nevydáme k bavorským sousedům, ale pokračujeme příhraniční červenou trasou směrem na Knížecí Pláně.
Musíme být opatrní při sjezdu, protože úvoz je tu úzký a lemován i mohutnými kmeny stromů. Určitě se nezapomeňte
ohlédnout na holý vrch Luzného, který připomíná bělovlasého starce ostatně i v létě.
Dorazíme na místo zvané Furík a můžeme se přímo vydat na „Knížky“ (rozuměj:
Knížecí Pláně). Obnovený hřbitov starousedlíky sotva nalezneme pod závějemi sněhu, ale dřevěný kříž na místě zbouraného kostela nelze přehlédnout. I odtud se
nabízejí výhledy na mnoho stran.

titulní a zadní strana plnobarevná, od čísla 15 v roce 1981 přibyla barevná i vnitřní dvoustrana.
Vyhlášením Národního parku Šumava
v roce 1991 začala nová éra časopisu, kdy
vydavatelem byla Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.
A jak to bylo i s národním parkem, časopis prošel celou řadou změn, dle vedení,
které bylo zrovna u „kormidla“. Některé
změny byly pozitivní, některé nepřinesly
očekávaný účinek. Později se z pololetníku
stal čtvrtletník, časopis doznal i řadu grafických změn až k dnešní podobě. Stále je
to ale médium, které si klade za cíl zprostředkovat svým čtenářům hlavně problematiku ochrany přírody, objasnit některé
managementy, přiblížit přírodu a obyvatele Šumavy, nabídnout zajímavé cíle pro
výlety návštěvníkům území.
Takže pokud se vám časopis dostane
do ruky, není to žádný nováček vzniklý
nedávno. Má za sebou již dlouhou historii lemovanou spoustou informací, jež si
jeho prostřednictvím našly cestu k lidem,
kteří se o přírodu Šumavy a její ochranu
zajímají. Doufám jen, že dnešní svět plný
boje o finance, nebo elektronizaci neudělá konec tomuto médiu, které má čtenáři stále co říci.
Jiří Kadoch, Správa NP Šumava

Monitoring struktury lesa, tetřeva hlušce,
tetřívka obecného a jeřábka lesního
Jak vypadají lesy na území Národních parků Šumava a Bavorský les, jaké mají
druhové složení, hustotu a jak se v nich daří třem zástupcům tetřevovitých druhů
ptáků? Na tyto otázky odpoví výsledky projektu s názvem „Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP
Bavorský les“. Hlavním pojítkem celého projektu je inovativní metoda leteckého
skenování, která umožnila zjistit, jaká je struktura lesa společného území obou
národních parků.

Co je letecké laserové skenování?
Jedná se o novou technologii umožňující
zaměření velkého množství bodů v minimálním rozestupu za krátkou dobu sledování. Tímto způsobem se přenese situace
v terénu do počítače, vznikne tzv. digitální
model terénu s vysokou hustotou zaměřených bodů. Celé území bylo naskenováno

Zbývá se rozhodnout, kudy se vrátit
domů, nebo alespoň do vyhřáté místnosti. Buď můžeme vyrazit po modré značené trase zpět na Bučinu, anebo ti zdatnější
mohou zamířit na Borovou Ladu a odtud
teprve na Kvildu. Všem přeji při vyjížďkách v bílé stopě pouze příjemný vítr s příchutí vloček a také pořádný hrnek výborného čaje po šťastném návratu.

Vhodná stanoviště

O historii hraniční osady
Bučina
Osada byla založena na jižním svahu Poštovní hory okolo roku 1770. Byla nejvýše
položenou vsí na Šumavě (1162 m n. m.).
První osadníci zde nalezli porosty starých
buků a podle toho osada dostala název
Buchwald (česky Bučina). Roku 1794
zde stálo 13 domů, v nichž žilo 100 osob.
Osadníci měli za úkol zpracovávat zdejší
lesní bohatství. Těžké podmínky k životu
i práci zlepšilo vybudování silnice z Kvildy na Bučinu v letech 1865 –1866. Zima
zde byla drsná a dlouhá. Nejednou bylo
dokonce třeba vyhrabat skromnou úrodu
brambor či ovsa z pod předčasně napadaného sněhu.

z letadla potřebnou technologií v červnu
2017. Následným zpracováním dat (automatického rozpoznávání) pak byly získány údaje o jednotlivých stromech (pozice, výška, objem koruny, průměr, objem
dřevní hmoty, dřevina). Správy národních
parků tak získaly elektronickou databázi
obsahující informace o více než 27 milionech stromů. Tato metoda by v budoucnu
mohla nahradit stávající metody sledování lesa, její hlavní výhodou je především
možnost sběru dat o struktuře lesa z celé
plochy obou národních parků v rozmezí
několika dní. Zajímavé je také porovnání
cen, laserové skenování je až 10x levnější, než standardní metoda inventarizace
na menších náhodně vybraných plochách.
Metoda se stále vyvíjí, zatím není schopna rozpoznat všechny stromy, především
nižší stromy v hustých porostech. Spolehlivě lze rozpoznat, zda se jedná o jehličnan, listnáč, nebo o odumřelého jedince.

Velikost tetřeví populace

Malebná poloha s dalekými výhledy
lákala návštěvníky Šumavy už v 19. století. Vyrostlo zde několik hostinců a hotelů. Největším z těch čtyřech byl hotel Fastner se 17 pokoji pro hosty a 40 postelemi. V roce 1934 zaplatil nocležník cenu
26 Kč za noc. Významným cílem výletníků se staly také prameny Vltavy, kde stávala turistická ubytovna s č. p. 41.
Po 2. světové válce se obec ocitla v zakázaném hraničním pásmu a železná opona ji nadobro odřízla od světa. Opuštěné
domy byly zbourány v roce 1956. Do dneška se zachoval z celkem 55 původních
domů pouze hotel Peschl, s jehož stavbou
se započalo těsně před 2. světovou válkou.
Další dva stávající domky byly postaveny armádou v 50. letech. Železná opona
padla a byla odstraněna. Možná jsme si
měli kousek ponechat jako připomínku na
časy nedávno minulé.
Josef Štemberk, Správa NP Šumava

průměrná velikost populace na Šumavě je
605 jedinců (2/3 populace žije na území
národních parků, zbylá třetina pak v navazujících lesích). Toto číslo ukazuje na mírný nárůst v porovnání s výsledky z předchozích let. Z genetiky bylo dále zjištěno,
že většina tetřevů se pohybuje na relativně krátké vzdálenosti 1–2 km. Maximální
vzdálenost mezi dvěma nálezy byla prokázána u kohoutů 25 km, u slepic byla největší pozorovaná vzdálenost 20 km. Jedinci pohybující se na delší vzdálenosti ukázali, že tetřevi se přemisťují nejenom mezi
oběma národními parky, ale i mezi navazujícími lesy ať už v České republice, nebo
v Německu. To znamená, že i oddělené
části populace jsou nadále dobře propojeny s jádrovou populací centrální Šumavy, což je důležité pro udržení zdravého
genetického toku. Výsledky také ukazují
na to, že tetřevi na Šumavě se mohou dožít
až 7 let, což je zatím celosvětově nejvyšší
prokázaný věk divoce žijících tetřevů a je
nad průměrem ostatních studií.

Jednou ze zásadních otázek projektu byla
velikost populace tetřeva hlušce. Početnost
byla určena na základě genetických analýz. Pro tyto potřeby sbírali zaměstnanci
správ a dobrovolníci tetřeví
trus na území jeho výskytu (pozn.: zároveň byl sbírán trus tetřívka i jeřábka).
V rámci sběru bylo nalezeno 1048 použitelných vzorků trusu, pomocí náhodného výběru bylo vybráno 600
vzorků, které zamířily do
laboratoře. Analýzy prokázaly, že vzorky trusu pocházejí od 302 jedinců. Složitý
vzorec pro výpočet odhadu
velikosti populace ukázal, že

Z výsledků vyplývá, že pravděpodobnost
celoročního výskytu tetřevů roste se stoupající nadmořskou výškou a s nárůstem
množství ležícího tlejícího dřeva v kombinaci s přítomností zmlazení smrku. Tetřevům také vyhovují menší otevřené plochy
s podrostem mladých smrků. Naopak turistický tlak může tetřevy vytlačovat z vhodných lokalit. Příkladem může být turisticky velice frekventovaná oblast Velkého
Roklanu na bavorské straně. Toto území
představuje ideální místo pro výskyt tetřeva, přesto se mu tetřevi vyhýbají.
Projekt pomocí leteckého skenování
úspěšně zmapoval stromy na území NP
Šumava a NP Bavorský les, přitom se nic
podobného na tak obrovském území zatím
nikdy nepovedlo. Společný monitoring
tetřeva s využitím genetické analýzy trusu ukázal, že velikost populace přesahuje
kritickou hranici 470 jedinců, potřebnou
pro dlouhodobé přežití tetřeva na Šumavě. Snaha o ochranu tohoto druhu je proto
i nadále oprávněná. Mírný nárůst početnosti tetřeví populace na Šumavě ukazuje, že bezzásahovost a velkoplošný rozpad lesa po orkánu Kyrill neměly na velikost populace negativní vliv, ba naopak.
Rozvolněné horské smrčiny po rozpadu nabízejí tetřevovi příhodná stanoviště.
Velmi zajímavé jistě budou výsledky
genetické analýzy trusu, potažmo početnost jeřábka lesního a tetřívka obecného, na kterých se v současné době pracuje. Výsledky budou známé na konci
letošního roku.
Jaroslav Červenka,
Správa NP Šumava

Projekt č. 99: „Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les“ realizovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 –2020.
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Zahřívací karamelová nabídka
Českokrumlovský karamel od Vaška –
zázvor, to je slibovaná poslední letošní novinka firmy Karamelový sen a hodí
se právě nejlépe na zimní období. Zázvor
krásně prohřeje, povzbudí do života a také
má mnoho blahodárných účinků na zdraví. Podařilo se nám získat zázvor v bio
kvalitě z rodinné farmy z Peru, stejně tak
i oddenky kurkumy. Tyto suroviny mají
více účinných látek právě díky prostředí,
kde se pěstují a péči, která je jim, v rámci
bio, věnována. Přidali jsme koření a sečuánský pepř, který jsme přebrali od hořkých
semínek. Spojením těchto surovin a našeho
ručně vyráběného tekutého karamelu vznikla lahoda, kterou můžete dochutit čaj, grog,
zmrzlinu, poháry, jogurt nebo ji využijete
při přípravě asijské kuchyně.
Naším zlatým hřebem tohoto roku je inovace Českokrumlovského karamelu od Vaška –„zlatý“, který dostal nový kabát. Aby
byly šupinky 22 karátového potravinářského zlata lépe vidět a neschovávaly se již
pod jutovou čepičkou, ale naopak vynikly, bude nově sklenička uzavřena dřevěnou

zátkou s dekoračním drátkem ve zlaté barvě. Jak tato ozdoba za pomoci mistra šperkaře začala vznikat, se dočtete na stránkách
Moniky Týny Brýdové (www.brydova.cz).
Tento karamel je krásným dárkem vítězům

i oslavencům, obohatí jejich sváteční chvíle
třeba na pohárech nebo v dobré slivovici.
Tyto i ostatní naše ručně vyráběné karamely, jejichž prvním oceněním bylo Šumava
originální produkt®, si můžete prohlédnout
a objednat v našem e-shopu www.ceskykaramel.cz, nebo využijte možnosti osobního setkání u nás v karamelovně v Českém Krumlově, jen asi 15 minut pěší chůze od historického centra města. Účastníme
se také různých trhů a akcí, které jsou na
našem webu vypsány. Na našem stánku se
můžete na cokoli zeptat a ochutnat nejen
naše tekuté karamely, ale v tomto období
s sebou většinou vozíme nějakou dobrotu
s nimi připravenou, jako například švestkovou čokoládu s karamelem, nebo karamelové „ŠAKTI“ s mandlemi a přepuštěným máslem.
Recept na přípravu je velice jednoduchý:
Podle své chuti smíchejte tekutý karamel
s oloupanými a najemno mletými mandlemi a přepuštěným máslem GHÍ. Tuto vytvořenou dobrotu si můžete dát na vánočku,
palačinku, nebo jen do pusy na lžičce, když
budete potřebovat více energie a pohody.
Za firmu Karamelový sen
Irena a Vašek Kalkušovi

Zážitkový kurz tkaní – (vlastno) ručně tkaný šál
Ruční tkaní a práce s vlnou obohacují
a naplňují můj život už více než 15 let. Ve
své dílně pracuji na ručních tkalcovských
stavech a vytvářím vlněné látky vhodné
k šití kabátů, sak, sukní, šatů a doplňků.
Tkám také vlněné deky a šály. Zpracovávám vlnu na kolovratu a barvím přízi přírodními i syntetickými barvami.

V letošním roce jsem začala pořádat
kurzy tkaní, jejichž cílem je poskytnout
účastníkům možnost vyzkoušet si techniku tkaní na tkalcovském stavu a vlastnoručně si vyrobit vlněnou šálu. V naší dílně
pro vás máme připravené čtyři tkalcovské

stavy s nataženou vlněnou osnovou různých barev. Používáme příze Soft Donegal,
Mohair Tweed a Galanta. Jedná se o velice kvalitní přírodní příze z vlny merino,
popřípadě se směsí mohéru nebo kašmíru a hedvábí.
Během dvou dnů se naučíte základy práce na ručním stavu a utkáte si vlastní šál –
šíře cca 50 cm, délka s třásněmi 2 metry.
Naučíte se, jak výrobek dokončit a jak o něj
pečovat. Kurz se koná v krásném prostředí v centru Šumavy, relaxovat tedy můžete nejen příjemnou prací, ale také budete
mít čas v přestávkách mezi tkaním podniknout krátké vycházky do okolní přírody.
Akce začíná vždy v sobotu v 10 hodin.
S přestávkou na oběd pak budeme pracovat do 17 hodin. V neděli se v dílně opět
setkáme v 9 hodin a společně šál dokončíme v odpoledních hodinách. K dispozici
je kuchyně, kde si můžete připravit vlastní
jídlo nebo poobědvat v blízké restauraci.
V únoru jsme pro odhodlané tkadleny
zařadili jednodenní intenzivní variantu
tohoto kurzu, na němž si mohou utkat šál
během jediného dne.

Cena za dvoudenní kurz, včetně materiálu
na jeden šál, je 3 500 Kč. Stravování a ubytování není zahrnuto v ceně kurzu. Místo
konání kurzu: Nový Dvůr 51, 384 73 Zdíkov.
Hlásit se můžete na e-mail krusinkabarvirska@gmail.com či na telefon 733 203 332.
Pro skupinu účastníků (3–4 osoby), kteří
by měli zájem přijet na kurz společně, je
možné individuálně dohodnout i jiné termíny, možné jsou i všední dny.
Harmonogram kurzů:
7. – 8. 12. 2019
tkací dílna – výroba
vánočních dárků
18. – 19. 1. 2020 zážitkový kurz tkaní
8. 2. 2020
intenzivní zážitkový
kurz tkaní
22. – 23. 2. 2020 zážitkový kurz tkaní
21. – 22. 3. 2020 zážitkový kurz tkaní
Pro zájemce o prohloubení tkalcovských
dovedností nabízíme po domluvě kurz,
na kterém se budeme zabývat vším, co je
potřeba umět při obsluze vlastního tkalcovského stavu.
Marie Chvojková,
Krušinka – barvířská a tkalcovská dílna
www.krusinka.cz

Rodinný Šumavský pivovar
Vimperk vaří pivo již 10. rokem
I nám se zdá, že čas letí před očima. První
várku piva jsme uvařili v červenci 2010, už
je za námi 9 let a vstupujeme do výročního
10. roku. Je to jistě i čas pro bilancování.
Postupně jsme uvedli na trh 20 druhů
piv a bylo uvařeno již přes 1500 várek.
Tři z nich – české ležáky (světlé, polotmavé a tmavý speciál), jsou trvale na čepu
a zejména polotmavé pivo je velmi oblíbené. Výborný tmavý speciál 13° nabízí ve
svém podniku Café Imperial Zdeněk Pohlreich již od roku 2014. V jeho michelinské
restauraci Divinis též můžete ochutnat náš
klasický světlý český ležák.
Dalším segmentem jsou piva dříve ve
Vimperku též vařená, dnes piva bavorská.
Märzenbier 14° bylo slavné vimperské pivo
a námi obnovená tradice se povedla – pivo
bylo vícekrát oceněno. Pak je to řada piv
Bock. Zlatý Bock 16° a jantarový Doppelbock 18° vaříme na podzim a jsou už tedy
vypita. Na jaře bývá na výčepu tmavý
Doppelbock 19° – Inocenc, pivo uvařené
k požehnání novému vimperskému zvonu. Pokaždé má značný ohlas.
Vánoce a zima vždy, tedy i letos, přinášejí dvě piva ochucená: vánoční medový speciál 15° a následně zimní zázvorový speciál 13°. Jistě přijdou k chuti i tentokráte. Tyto druhy piv doplňuje ještě letní
ibiškový ležák 11°. A když jsme u léta, přidejme ještě piva pšeničná. Původní světlé
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pšeničné pivo doplnilo letos i pivo pšeničné polotmavé a tmavé.
Od minipivovarů se čekají také piva ale.
Po americkém ale 13° – Generál Patton vaříme po navázání spolupráce s minipivovarem v Austrálii, včetně osobní zkušenosti
s vařením piv typu ale na místě, i jeho australské druhy s australským chmelem (světlý, červený, tmavý), včetně ale uleželého na
čerstvých šumavských borůvkách. Myšlenka použití borůvek pro vaření ochuceného piva vznikla v našem pivovaru již před
několika lety, ale až letos se sešla s vhodným pivem typu ale, které je chuťově nejvhodnější a i svrchní kvašení při vyšších
teplotách je pro kvašení ovoce příznivější.
Záměrem byla jasná borůvková barva a jemná příchuť a také marketingové propojení
Šumavského pivovaru s novou řadou piv
s australským chmelem – australský chmel
a šumavské borůvky.
Kromě standardního vaření jsme též několikrát vařili pivo na zámeckých slavnostech
ve Vimperku podle středověkých postupů.
Pivo se scezovalo přes slámu, což mu dodávalo zcela jinou příchuť. Šlo ale především
o zajímavost a také o ukázku toho, že pivo
podle starých receptur z doby středověku
bychom dnes jistě popíjet nechtěli.
A jako poslední naše skutečná specialita, pivo vlastní receptury vařené ze sedmi
druhů užívaných ječných sladů – 7sladový

speciál 13°. I toto pivo si našlo cestu do
podniku Zdeňka Pohlreicha, tentokráte
Nextdoor by Imperial. Dalším místem, kde
můžete pravidelně již několik let najít naše
piva na čepu je Pivovarský klub na Florenci
nebo v restauraci Pepř a Sůl ve Vysočanech.
Chcete-li ochutnat vimperské pivo, rádi vás
přivítáme v pivnici ve Vimperku, otevřeno
je vždy v pátek od 17 do 22 hodin a v sobotu od 15 do 20 hodin, o vánočních svátcích bude otevírací doba rozšířena. Aktuální nabídku čepovaných piv si u nás můžete
zakoupit i v lahvích během všedního dne
„na zazvonění“. Na Šumavě můžete ochutnat naše piva v hotelu Inn na Kvildě, v hotelu Rankl na Horské Kvildě nebo v Hájence
na Filipově Huti. Další místa včetně Prahy
najdete na www.sumavskypivovar.cz. Piva
jsou dlouhodobě nositelem certifikace Šumava originální produkt®.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar

„To pravé ze Šumavy“
Od letošního podzimu mohou nově používat značku ŠUMAVA
A
originální produkt® dva výrobky. Oceněným blahopřejeme
a těšíme se z toho, že rozšířili nabídku označenou šumavskou
regionální značkou. Přinášíme vám přehled nově certifikovaných, ale i těch, kteří svůj první certifikát získali již před lety
a značku letos na podzim obnovili na další 3leté období. Komplettní seznam všech certifikovaných s podrobným popisem naleznete na webu www.
regionalni-znacky.cz/sumava. Navštivte nás také na našem facebooku:
www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt
Výrobky je možné zakoupit
na uvedené adrese.

Pravé šumavské výrobky
Přírodní mýdla
Mýdla vyrábím tradiční metodou za studena v malých dávkách. Používám ty
nejkvalitnější suroviny od prověřených
dodavatelů – rostlinné oleje a másla, jíly,
bylinky, esenciální oleje a výtažky z bylin.
Moje mýdla jsou velmi šetrná k pokožce,
nevysušují, naopak jsou velmi příjemná
a vy se můžete hýčkat bohatou pěnou.
Vůni mýdlům dodávají čisté přírodní éterické oleje, které vám navodí pocity klidu
a uvolnění, například po namáhavém dni.
Najděte si svoje oblíbené nebo vyzkoušejte třeba všechny, vyrábím je s láskou
a respektem k přírodě.

Obnovené certiﬁkáty
Certifikační komise prodloužila dobu užívání značky ŠUMAVA originální produkt®
o další 3 roky službám a výrobkům:

Srub Javorná
Javorná na Šumavě
Svinná 9, Čachrov
tel.: 777 721 305
sumava@srubjavorna.cz
www.srubjavorna.cz
www.facebook.com/SrubJavorna/

Šumavská
holubička
Ing. Pavel Sarauer
sídliště Míru 311,
Horní Planá
tel.: 605 172 963 • psarauer@seznam.cz
www.holubicka.com

Ručně šitá zvířátka a panenky
Romana Mathausová
Sušická 67, Rejštejn
tel.: 731 456 411
mima.mathaus@seznam.cz
www.fler.cz/mima

Lenorské sklo
malované
a malované talíře

MýdLenka, Lenka Sojková
Bezděkov 233, 339 01 Klatovy
tel.: 605 283 017
info@mydlenka.com
www.mydlenka.cz
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Koníci na tyči
Láska ke koním je vášní, jež člověka
obvykle provází celým jeho životem
a tak to mám i já. Koníky vyrábím ručně
a s láskou již od roku 2012. Během této
doby prošli různým vylepšením a dočkali
se celé řady doplňků, jako jsou čabraky,
ohlávky, uzdečky, deky, tašky s motivem koníků. Nabídku neustále rozšiřuji tak, aby si každý našel koníka, po
kterém touží. Vyrábím je i na zakázku,
podle přání zákazníků. Jak na samotné
hlavy, tak na hřívy používám různé materiály, můžete si zakoupit koníka s věrně
napodobenou česací hřívou. Koník se
pak může stát nejen pěkným šumavským
suvenýrem a doplňkem do interiéru, ale
také parťákem.

Mgr. Vlastimil Randák,
Keramika-sklo
„U kocoura“, Houžná 31, 384 42 Lenora
tel.: 723 721 184
randyv@seznam.cz

Ručně šité
kožené předměty
Václav Franče
Míru 749, Kaplice
tel.: 725 987 839
dany.kay@seznam.cz
dany-kay.webnode.cz/
www.instagram.com/kdeleather/

ZROZENO
ŠUMAVOU –
autorské šperky
a objekty
Miroslava Šmídová, Hlávkova 760/III.,
Klatovy • tel.: 376 313 409
mirka.smidova@seznam.cz
www.fler.cz/miroslava-smidova
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Mléčné výrobky
z minimlékárny
JOMA
Minimlékárna JOMA,
Dolní Lhota 5, Janovice nad Úhlavou
tel.: 604 413 696 • Joma@mymail.cz
www.joma.farm

Hovězí maso
Farma Zelený
Drouhavec 3, Kolinec
tel.: 607 610 176
info@farmazeleny.cz
www.farmazeleny.cz
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Šumavská
zvěřina

Klára Novotná
Onšovice 61, 384 81 Čkyně
tel.: 725 377 207
e-mail: konicinatyci@seznam.cz
www.konicinatyci.cz
www.hobbyorse.cz
www.fler.cz/konici-na-tyci
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Ing. Josef Kopačka
Petrovice u Sušice 47
tel.: 376 588 151
prodej@sumavska-zverina.cz
www.sumavska-zverina.cz

Houby ze Šumavy
a výrobky z nich
Ječmínek s.r.o.
Turnerova chata,
Krámek U Vydry –
Povydří 341 93 Rejštejn •
tel.: 602 210 482
turnerovachata@seznam.cz

Zima 2019/2020

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce
1. 12. – 6. 1.>ČESKÉ LIDOVÉ BETLÉMY / Kaplice, Galerie
Krampus / výstava lidových betlémů. www.ikaplice.cz
2. – 20. 12.>ADVENTNÍ KLATOVY / Klatovy, Atrium KD /
výstava fotografií se zimní a adventní tematikou.
www.mksklatovy.cz
3. – 30. 12.>PERNÍKOVÉ VÁNOCE / Sušice / výstava vánočních perníčků v podkrovních výstavních prostorách
radnice. www.mestosusice.cz
8. – 28. 12.>KUDY, TUDY K BETLÉMU / Sušice, Muzeum
Šumavy / vánoční výstava betlémů ze soukromé sbírky pana Ivana Tišnovského z Vysokého nad Jizerou.
www. muzeum.sumava.net

prosinec 2019 – duben 2020

4. 12.>MILULÁŠSKÁ NADÍLKA / Vyšší Brod, náměstí / od
17 hodin. www.ivyssibrod.cz
5. 12.>NEBESKÉ NÁMĚSTÍ ANEB … / Klatovy, náměstí /
zábavný program pro děti i dospělé, od 16:45 hodin
průvod Mikulášů, andělů a čertů od Černé věže okolo náměstí, od 17 hodin zábavný program na pódiu
s Hitrádiem FM plus, soutěže, fotokoutek a další čertoviny. www.mksklatovy.cz
5. 12.>JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ / Vimperk, KD
Cihelna / od 19 hodin. www.meks-vimperk.com
5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Horní Planá, sál KIC / Mikuláš, anděl a čert navštíví místní děti, které podaruje
drobným dárečkem. Připraveny budou hry, soutěže
a diskotéka, od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu

do 13. 12.>ZE BŘEHŮ STARÉ VLTAVY / Horní Planá, Památník – rodný dům Adalberta Stiftera / výstava umožňující
pohled na dno Lipenského přehradního jezera před
stavbou přehrady. www.muzeumck.cz

14. 12.>ZAHÁJENÍ ZIMNÍ SEZONY / Lipno nad Vltavou,
skiareál / bohatý doprovodný program po celý den.
www.lipno.info
15. 12.>POHYBOVĚ EXPERIMENTÁLNÍ DÍLNY / Sušice,
Komunitní centrum Káčko / intuitivní tanec střídaný
uvolněním, protažením a hrou, od 10 hodin. www.
kulturasusice.cz
15. 12.>POHÁDKOVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním programem od 9 hodin,
v 16 hodin beseda s Jiřím Strachem, poté promítání
ﬁlmu Anděl Páně, večer koncert skupiny Sentiment.
www.mksklatovy.cz
16. – 21. 12.>ADVENTNÍ TRHY / Klatovy, náměstí / trhy
od 9 hodin, odpoledne kulturní program. www.
mksklatovy.cz
16. – 23. 12.>VÁNOČNÍ TRHY / Sušice, náměstí / tradiční
trhy s nabídkou řemeslných výrobků a s doprovodným kulturním programem. www.kulturasusice.cz

do 29. 12.>SVĚT KOSTIČEK / Prachatice, muzeum / unikátní
putovní výstava exponátů sestavených z kostiček stavebnic Lego. Autor projektu ,,PEESKO“ Ing. arch.
Petr Šimr – sběratel, designer, stavitel a především
vystavovatel, majitel sbírek s téměř 6500 exponáty.
Více info na www.svetkosticek.cz

17. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT JOSEFA VÁGNERA / Klatovy, divadlo / Josef Vágner zazpívá v doprovodu dětského pěveckého sboru ZUŠ Klatovy Fialky. www.mksklatovy.cz

do 26. 1.>VÁNOČNÍ POHLEDNICE A HISTORICKÉ BETLÉMY / Klatovy, muzeum / www.muzeum.klatovynet.cz

18. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM / Klatovy,
náměstí / vystoupí dětský sbor Fialky, Petra Černocká a Jiří Pracný, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz

do 31. 1.>UDÁLOSTI V KLATOVECH V ROCE 1989 / Klatovy,
kino / výstava fotograﬁí. www.mksklatovy.cz
do 28. 2.>ABSTRAKTNÍ OBRÁZKY / Hartmanice, IS / menší
výstavka obrázků malovaných akrylem z tvorby paní
Miluše Schmalzové. www.muhartmanice.cz
do 27. 3.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / Rožmberk nad Vltavou / již 9. zimní sezonu mohou návštěvníci nahlédnout do soukromí šlechtického rodu Buquoy. www.
hrad-rozmberk.eu
do 30. 3.>ŠUMAVA OBJEKTIVEM / Žihobce, muzeum / jedinečná výstava fotoobrazů šumavské krajiny, kterou zachytilo svými objektivy více než 50 fotografů.
www.zihobce.eu
do 31. 3.>ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT / Klatovy, KD / retrospektivní výstava českých ﬁlmových plakátů. www.
mksklatovy.cz
do 31. 3.>DIVOČINA BEZ HRANIC / Železná Ruda, Environmentální centrum / výstava fotograﬁí NP Šumava a Bavorský les. www.zelezna-ruda.cz
celoročně>VÝSTAVA VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice, kostel sv. Kateřiny / expozice 12 panelů věnovaná
pochodu smrti židovských žen na konci války. Klíč
k vyzvednutí v IC. www.hartmanice.cz
celoročně>KAŠPERSKOHORSKÝ SKŘÍŇOVÝ BETLÉM /
Kašperské Hory, radnice / každý rok do betléma přibudou nové ﬁgurky, v prosinci 2016 nám některé postavičky ožily a rozsvítilo se v některých domech, betlém je přístupný v otevírací době infocentra. www.
kasphory.cz/kultura
celoročně>SVĚT POD HLADINOU / Frymburk, Wellness Hotel
Frymburk / expozice akvárií přibližující podvodní život
ryb sladkovodních i mořských, krmení rybiček. www.
hotelfrymburk.cz

17. 12.>VÁNOČNÍ PŘEHLÍDKA SOUBORŮ ZUŠ / Horažďovice, kulturní dům / od 17 hodin. www.zushorazdovice.cz

6. 12.>ZA OBŘÍMI KRYSTALY NAMÍBIE / Horažďovice, divadelní sál muzea / aneb Na elektrokolech za mineralogickými unikáty Krystalové hory – přednáška RNDr.
Petra Rajlicha CSs. a Petra Šindeláře; od 18 hodin.
www.muzeumhd.cz

20. 12.>VÁNOČNÍ POHÁDKA / Horažďovice, Městské muzeum
/ od 17 a 18 hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz

6. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Jak Kašpárek roztočil čerty, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

21. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Vimperk, KD Cihelna / koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk, od 15 hodin.
www.vimperk.cz

6. 12.>VÁNOCE S VŮNÍ SENTIMENTU / Klatovy, divadlo /
koncert hudební skupiny Sentiment, zazní české
zimně a vánočně laděné tituly interpretů všech žánrů. www.klatovy.cz
7. 12.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Annín – Mouřenec,
kostel sv. Mořice / od 11 hodin prohlídky kostela, kostnice a muzea. www.pratelemourence.cz

1. 12.>KONCERT KAPELY UČEDNÍCI / Annín – Mouřenec,
kostel sv. Mořice / křesťanský folk, od 14 hodin. www.
pratelemourence.cz
1. 12.>VENČÍME! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / inspirace, jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddm-hd.cz
1. 12.>ADVENTNÍ KONCERT A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU / Horažďovice, Mírové náměstí / od 17.30 hodin
koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů, zpívání u stromu, posvěcení a rozsvícení. www.horazdovice.cz

21. 12.>WORKSHOP TVORBY KOMIKSU / Sušice, galerie Sirkus / cyklus tří setkání, ve kterých účastníci pod vedením zkušeného výtvarníka vytvoří svůj vlastní komiks,
od 14 hodin. www.kulturasusice.cz

7. 12.>POCHOD LUCIÍ A ROZSVÍCENÍ BETLÉMU / Javorník
/ krajová tradice pochod Lucií, setkání u kapličky sv.
Antonína, rozsvícení betlému. www.javorniksumava.cz

21. 12.>ZDOBENÍ STROMEČKU S LIŠÁKEM FOXEM / Lipno
nad Vltavou / přijďte se po lyžování užít zábavu s lišákem Foxem, společně ozdobit stromeček a zazpívat
si koledy. www.lipno.info

7. 12.>LIPNO DĚTEM ANEB MIKULÁŠ NADĚLUJE / Lipno
nad Vltavou, stezka v korunách / mikulášská družina bude
mít pro všechny děti nachystané dárky a také úkoly,
nebudou chybět ani čerti. www.lipno.info
7. – 8. 12.>ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ U SEIDLŮ / Český
Krumlov, Museum Fotoatelier Seidel / k zapůjčení jsou kožichy, kabáty, lyže i sáně a drobné doplňky, šály, šátky
či klobouky, rezervace je nutná na tel.: 736 503 871,
www.seidel.cz
8. 12.>KONCERT KAPELY NEZMAŘI / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

11. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT – POUPATA A KVÍTEK / Horažďovice, hotel Prácheň / od 17 hodin. www.zskomenskeho.horazdovice.cz

1. 12.>ADVENTNÍ PROHLÍDKY HRADU / Švihov / prohlídky vánočně vyzdobených prostor s povídáním o tom,
jak Vánoce prožívali šlechtici. www.hradsvihov.cz

21. 12.>PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA / Vyšší Brod, náměstí / od 18 hodin. www.ivyssibrod.cz

21. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT VOLNÉHO SDRUŽENÍ HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ / Chanovice, KD
/ od 18 hodin. www.chanovice.cz

8. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / adventní trhy
s kulturním programem od 9 hodin. www.mksklatovy.cz

PROSINEC 2019

20. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Krakonošova
nadílka, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

7. 12.>VÁNOCE NA HRADĚ / hrad Rabí / zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu. Dozvíte se
více o tom, jak dobu adventu a Vánoc trávili naši předci a poodhalíte také něco ze symboliky tohoto období,
od 16 do 19.30 hodin. www.hrad-rabi.eu

8. 12.>VÁNOČNÍ INSPIRACE / Vyšší Brod, náměstí / od 11
do 17 hodin jarmark, vepřové hody, dětská pohádka, výtvarné dílny, andělská pošta, vánoční čtení,
fotokoutek. www.ivyssibrod.cz

Všechny ostatní akce
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12. 12.>ŠLECHTICKÉ RODY NA CHANOVICKÉM ZÁMKU /
Chanovice, KD / křest nové publikace spojený s besedou
s autory, od 18 hodin. www.chanovice.cz
13. 12.>KŘEST KNIHY ADALBERT STIFTER – TOUHA PO
HARMONII / Horní Planá, rodný dům Adalberta Stiftera /
od 16 hodin. www.horniplana.cz

22. 12.>ŽIHELSKÝ SBOR / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / tradiční adventní koncert od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
22. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Vimperk, KD Cihelna / koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk, od 15 hodin.
www.vimperk.cz
22. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Hartmanice, Horská synagoga / tradiční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů od 15 hodin. www.muhartmanice.cz
22. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, kulturní dům / od
18 hodin koncert Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů. www.kdhd.cz
22. 12.>VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ / Klatovy / dechová kapela
Úhlavanka, kapela Big Band při ZUŠ J.Kličky Klatovy, zpěvák Pavel Vítek, Divadlo Kvelb – Andělé na
chůdách. www.mksklatovy.cz
22. 12.>ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ / Klatovy / vánoční koncert,
jehož hlavní hudební náplní bude tradiční vánoční
skladba přeštického rodáka J. J. Ryby za doprovodu
velkého orchestru a nově opravených divadelních
varhan. www.mksklatovy.cz

13. 12.>ADVENTNÍ KONCERT AMOR AETERNUS / Hrádek
u Sušice, zámecká kaple sv. Valburgy / koncert klasické
hudby od baroka po klasicismus v 19 hodin. www.
zamekhradek.cz

23. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Horní Planá, u kostela sv. Markéty /
vánoční legenda sehraná hornoplánskými ochotníky s živými zvířaty a hudebním doprovodem, od
18 hodin. www.sumava-lipno.eu

13. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / pohádka Čarovné zvonky, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

24. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Kašperské Hory, náměstí / živý betlém
v podání místních obyvatel a hudební skupiny Strýčkova zahrádka, na závěr zpívání koled. www.kasphory.cz

1. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horní Planá /
vystoupení hornoplánských dětí, sváteční slovo starosty města, od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu
1. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Vyšší Brod,
náměstí / od 17 hodin, poté koncert kapely Lakomá
Barka. www.ivyssibrod.cz

1. 1.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice / od 13 do 17 hodin
sváteční setkání ve skanzenu. www.chanovice.cz
1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA STEZKU KORUNAMI STROMŮ / Lipno nad Vltavou / každý příchozí obdrží účastnický list. www.lipno.info

26. 12.>VÁNOČNÍ BĚH POD ČERNOU VĚŽÍ / Klatovy / závod
dlouhý 4,8 km vedený po silnici, pořádá Triatlon klub
Klatovy, od 10 hodin. www.sumavanet.cz/triatlon

3. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Jak Kašpárek napálil vodníka“. www.
loutky.unas.cz

26. 12.>JAZZROCKOVÉ KOLEDY / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

4. 1.>TŘI KRÁLOVÉ VE SKIAREÁLU / / Lipno nad Vltavou
/ od 14 hodin. www.lipno.info

26. 12.>ZIMNÍ OTUŽOVÁNÍ NA VODNÍKU / Vimperk, areál
Vodník / tradiční potápění otužilců, pro všechny bude
připraven teplý grog, od 13.33 hodin. www.vimperk.eu

4. 1.>PĚŠÍ POCHOD K UCTĚNÍ A ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY
A ŽIVOTA V POŠUMAVÍ / Chanovice / v 8.30 hodin start
v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích. www.chanovice.cz

26. 12.>KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU / Vimperk, MěKS
/ Dáša Zázvůrková a Petr Macháček s kapelou zpívají skladby z muzikálů Dobře placená procházka, Kdyby tisíc klarinetů a Zločin v šantánu; od 19 hodin.
www.meks-vimperk.com

5. 1.>TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA / Chanovice / sváteční charitativní obchůzka koledníků, výtěžek sbírky je určen na
dobročinné účely. www.chanovice.cz

22. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Klatovy, náměstí / od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz

23. 12.>VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ / Klatovy / pásmo vánočních
skladeb Vánoce, vánoce přicházejí/,Vánoční suita, zpěvačka Bára Basiková s kapelou. www.mksklatovy.cz

14. 12.>ADVENTNÍ JARMARK / Horažďovice, Mírové náměstí / od 9 do 12 hodin, řemeslný a farmářský jarmark,
kulturní program. www.horazdovice.cz

26. 12.>VÁNOČNÍ SPLOUVÁNÍ OTAVY S LUBOMÍREM BRABCEM / Sušice / start plavby: Sušice – u bývalého PDA,
cíl plavby: Čepice – kamenný most; akci pořádá půjčovna lodí Otava a kytarový virtuos Lubomír Brabec,
informace na tel.: 777 023 778 nebo na www.otava.eu

1. 1.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 10:30 hodin prohlídky kostela a kostnice. www.pratelemourence.cz

21. 12.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Annín – Mouřenec,
kostel sv. Mořice / od 11 hodin prohlídky kostela, kostnice a muzea. www.pratelemourence.cz

13. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ VEČERNÍ TRH / Chlumany / od 17
do 21 hodin. www.chlumany.cz

13. 12.>JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI PEKLO / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin, loutková
pohádka. www.tyjatr.cz

26. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, u zříceniny hradu
Prácheň / koncert Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů, od 17 hodin. www.sumavanet.cz/ihorazdovice

27. – 30. 12.>VÁNOČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašperské Hory / okruh městem s návštěvou dvou největších
skříňových betlémů v České republice a dalších míst,
dozvíte se zajímavé informace o vánočních zvycích
a tradicích na Šumavě. www.kasphory.cz/kultura
27. – 30. 12.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Švihov /
návštěvníci si budou moci prohlédnout upravený
okruh Hrad a výstavu Za tajemstvím Popelčina střevíčku. www.hradsvihov.cz
28. 12.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Annín – Mouřenec,
kostel sv. Mořice / od 11 hodin prohlídky kostela, kostnice a muzea. www.pratelemourence.cz
28. 12. 2019–1. 1.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Kašperk
/ speciální komentované prohlídky s kostýmovaným
průvodcem, nebudou chybět ani dětské prohlídky
a středověké divadlo. www.kasperk.cz

8. 1.>PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU / Železná Ruda
a okolí / na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech, nutno přihlásit se předem.
Fb.penzionhabr.cz
10. 1.>BUDULÍNEK / Horažďovice, Městské muzeum / od 17
a 18 hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz
11. 1.>DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL / Horní Planá, sál KIC
/ www.sumava-lipno.eu
10. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „O zakleté labuti“. www.loutky.unas.cz
11. 1.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / vyrobíme ptáčkům
krmítko z přírodních materiálů, seznámíme se s ptačími druhy, které přilétají na vaše krmítka v zimě
a dozvíme se, čím je přikrmovat, abychom jim neublížili, od 13 do 15 hodin, cena programu 50 Kč. www.
npsumava.cz

28. 12.>RAUHNACHT / Bavorská Ruda, náměstí / večer plný
působivých představení, ohnivá show a závěrečný
ohňostroj; od 16 hodin. Více informací na: fb.me/
RauhnachtCZ
28. 12.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se
mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
29. 12.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – MALÁ MUZIKA NAUŠE
PEPÍKA / Horažďovice, KD / od 15 hodin. www.kdhd.cz
31. 12.>SILVESTROVSKÉ JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ / Vimperk – Kubova Huť / na jubilejní 20. ročník se vydají čtyři páry zvláštních vlaků z Vimperka na Kubovu Huť
a zpět; pro tento rok jsme jako téma vybrali „zoologická zahrada aneb zvířátka ve vlaku“. www.spzs.
sweb.cz

24. 12.>VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ / Horažďovice / od 23.30 hodin
zpívání u stromu na náměstí, od 24 hodin zpívání na
půlnoční mši v kostele sv. Petra a Pavla – v podnání
Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. www.sumavanet.cz/ihorazdovice

12. 1.>VENČÍME! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / inspirujte se, jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddm-hd.cz
12. 1.>MARTA JANDOVÁ S KAPELOU / Kaplice, KD / www.
ikaplice.cz
13. 1.>NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ / Horažďovice, hotel Prácheň / od 17 hodin. www.zushorazdovice.cz
14. 1.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz

24. 12.>VÁNOCE S LIŠÁKEM FOXEM / Lipno nad Vltavou /
vánoční dopolední lyžování s lišákem. www.lipno.info

15. 1. >VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz

24. 12.>PŮLNOČNÍ MŠE / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / mše s koledami od 24 hodin. www.kasphory.cz

17. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka
pro děti „Kašpárkovy čertoviny“. www.loutky.unas.cz
18. 1.>PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES / Horažďovice,
Kulturní dům, od 20 hodin. www.horazdovice.cz

1. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Kašperské Hory / vánoční trhy,
tvořivá dílna nejen pro děti, zvonkový průvod a na
závěr rozsvícení vánočního stromu. www.kasphory.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI / Špičák,
/ nejprudší špičácké sjezdovky Šance budou sjíždět
členové horské služby a šumavští lyžaři, od 17 hodin.
www.spicak.cz

1. 12.>VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, sál SZPŠ /
pěvecký sbor HrOŠI, hudební skupina Sentiment,
od 10 hodin. www.mksklatovy.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SEDLO / Albrechtice
/ www.rozhledna-nasedle.cz

19. 1.>DĚTSKÝ KARNEVAL / Sušice, KD / od 14 hodin. www.
kulturasusice.cz

31. 12.>SILVESTR / Klatovy, KD / od 21 hodin, k tanci
a poslechu hrají Ukradený Vjecy, v kavárně silvestrovské retro disko Milana Pavlíka a Pavla Sekyry.
www.mksklatovy.cz

21. 1.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz

31. 12.>MYSLIVECKÝ SILVESTR / Chanovice, KD / od 20 hodin.
www.chanovice.cz

24. 1.>VZDUCHOPLAVCI / Horažďovice, Městské muzeum /
od 17 a 18 hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz

31. 12.>PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH / Hojsova Stráž /
akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr, od 23 hodin. www.zelezna-ruda.cz

25. 1.>REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA / Sušice, KD Sokolovna
/ od 20 hodin. www.kulturasusice.cz

2. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT – VÁCLAV NECKÁŘ / Klatovy,
KD / host: Pěvecký sbor ZUŠ J. Kličky Klatovy, od
19 hodin. www.mksklatovy.cz
3. 12.>ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A NÁLEZY NA PRACHATICKU V LETECH 2016–2019 / Prachatice, muzeum / přednáší Mgr. Ing. Marek Parkman, od 17 hodin. www.
prachatickemuzeum.cz
3. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT JANEK LEDECKÝ / Sušice, KD Sokolovna / od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
3. 12.>VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ / Klatovy, KD / s ﬂoristkou
Hanou Kindelmannovou Šebestovou, od 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
4. 12.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / přijďte s námi strávit příjemný večer při rukodělném tvoření, vyrábět
budeme vánoční ozdoby a další dekorace, od 17 do
19 hodin, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
4. 12.>MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ / Horažďovice, hotel Prácheň / www.zushorazdovice.cz
4. 12.>VIMPERSKÉ PEKLO / Vimperk, stará radnice / brány pekelné se otevřou v 16 hodin a zavřou (možná)
v 19 hodin, pekelné informace: 388 402 230, náměstí
Svobody 8 -stará radnice. www.vimperk.cz

14. 12.>ADVENTNÍ KONCERT – MARIÁN VOJTKO / Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla, Mírové náměstí / od 18 hodin,
recitál s adventní tematikou, vstupné 180 Kč. www.
horazdovice.cz
14. 12.>ADVENTNÍ TROUBENÍ / Javorník, u kapličky sv. Antonína / www.javorniksumava.cz

25. 12.>ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA / Horní Planá, sál KIC / od
20 hodin. www.sumava-lipno.eu

14. 12.>KLATOVSKÝ KLÁŠTERNÍ BAZAR / Klatovy, před
dominikánským klášterem / od 9 hodin. www.klatovy.cz

25. 12.>HRADEŠICKÝ PLES / Horažďovice, KD / od 20 hodin.
www.kdhd.cz

14. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Vimperk, u zvonice / betlémský příběh ztvární DS Bouček od 17 hodin. www.meks-vimperk.com

25. 12.>11. ROČNÍK VÁNOČNÍHO POCHODU „JEN TAK“ /
Horažďovice / www.otavaci.pionyr.cz

14. 12.>NĚŽNÁ NOC / Vimperk, MěKS / koncert skupiny,
jejímiž protagonisty jsou zpěváci a hudebníci Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl známí ze skupin
Tichá dohoda, DG307, Duševní hrob, Precedens;
od 20 hodin. www.meks-vimperk.com
14. 12.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Annín – Mouřenec,
kostel sv. Mořice / od 11 hodin prohlídky kostela, kostnice a muzea. www.pratelemourence.cz
14. 12.>ROCKOVÉ VÁNOCE / Horní Planá, sál KIC / vystoupí metalové a rockové kapely, od 20 hodin. www.
sumava-lipno.eu

25. 12.>VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK / Horažďovice, Přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
25. – 26. 12.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice, skanzen
/ betlém ﬁgurálních plastik v životní velikosti čítá na
dvě desítky postav, ukázka dobového zdobení vánočního stromku na české vesnici od poloviny 19. století.
www.chanovice.cz

31. 12. –1. 1.>SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
JAVORNÍK / Javorník / přijďte se rozhlédnout z Klostermannovy rozhledny, pro příchozí bude připraven stánek s občerstvením. www.javorniksumava.cz

LEDEN 2020

26. 12.>KABÁT REVIVAL / Horažďovice, KD / od 20 hodin
rocková zábava. www.kdhd.cz

1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA LIBÍN / Prachatice / tradiční akce s veselím a občerstvením u rozhledny Libín,
od 18 hodin novoroční ohňostroj na náměstí. www.
prachatice.eu

26. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT/ Chanovice, zámecký areál / Sestry Strolených a Pavel od 17 hodin. www.chanovice.cz

1. 1.>NOVOROČNÍ VYHLÍDKA Z CHANOVICKÉ ROZHLEDNY / Chanovice / od 13 do 16 hodin. www.chanovice.cz

18. – 19. 1.>ZADOVSKÁ 30 / Churáňov / 8. ročník veřejného závodu v běhu na lyžích volně a klasicky. www.
lazadov.cz

25. – 26. 2.>ROSSIGNOL DEMO TOUR / Lipno nad Vltavou,
skiareál / otestujte lyže a užijte si doprovodný program.
www.lipno.info
26. 1.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Horažďovice, Přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
27. 1.>ENIGMATICKÉ VARIACE / Vimperk, MěKS / Být vstřícný,
to je úpadek,“ tvrdí slavný spisovatel, nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí. Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř; od 19 hodin. www.
meks-vimperk.com
28. 1.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz

Zima 2019/2020

29. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
30. 1.>AŤ ŽIJÍ POHÁDKY / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka
Štístko a Poupěnka. www.kulturasusice.cz
30. 1.>OZVĚNY EKOFILMU / Horažďovice, Envicentrum Proud
/ www.envicentrum.eu
31. 1.>POZNEJ HISTORII ŠUMAVY A BAVORSKÉHO LESA /
Alžbětín, IS / povídání o předválečné Šumavě a Bavorském lese, čím se lidé živili, jak využívali přírodní zdroje,
počátky lyžování, stavba železnice atd., od 10 hodin,
vstupné 130 Kč. www.npsumava.cz
31. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin dětské
představení Princezna Rozmařilka. www.loutky.unas.cz
31. 1. – 2. 2.>S ČT SPORT NA VRCHOL / Lipno nad Vltavou,
skiareál / závod v obřím slalomu, všichni lyžaři si na
vlastní kůži budou moci vyzkoušet být závodníkem,
projet si profesionálem postavený obří slalom, kde
vás snímají kamery a po dojezdu s vámi udělají rozhovor. www.lipno.info

ÚNOR 2020

12. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před
Dřevákem / zimní vycházka na sněžnicích vás zavede až na vrchol Modravské hory, délka trasy 7 km,
od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
12. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – EXPEDICE TIBET / Kašperské Hory, IS a SEV NP / Tibet je střechou světa, magickým
světem nad oblaky, větrem ošlehané tváře domorodců,
třepetající se modlitební praporce, lesknoucí se zlaté čhorteny a modlitební mlýnky, přednáška s promítáním Jany Dvorské a Miloše Kašpara, od 18 hodin.
www.npsumava.cz

12. 2.>VODA ZTRACENÁ A VRÁCENÁ / Svinná Lada, IS / Rašeliniště jsou fenoménem Šumavy, podstatně ovlivňují
klima, které nad pohořím vládne. Bohužel, v minulosti byly dvě třetiny z nich odvodněny se všemi negativními důsledky, které dnes vidíme. Přijďte si poslechnout povídání o tom, jak v národním parku obnovujeme přirozený vodní režim krajiny, od 18 hodin.
www.npsumava.cz

4. 2.>TVOŘIVÁ DÍLNA – PERLIČKOVÁNÍ / Kašperské Hory, IS
a SEV NP Šumava / pomocí vlasce a perliček si vlastnoručně vyrobíte originální dárek, od 13 do15 hodin.
www.npsumava.cz

13. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM CHALUPSKÉ SLATĚ / Svinná Lada, IS / vycházka s povídáním o rašeliništích a historii Borovoladska, od 10 hodin, délka trasy 4 km.
www.npsumava.cz

4. 2.>FANTASTICKÁ ŽENA / Sušice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin, uvádí Stálá divadelní scéna Klatovy. www.kulturasusice.cz

13. 2.>DEN S KOLOVRÁTKEM / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
Co je třeba udělat, než si upleteme ponožky? Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit nejen plstěním za mokra nebo pomocí
plstící jehly za sucha. Od 13 hodin. www.npsumava.cz
14. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
14. 2.>ZA KRYSTALY NA MONT BLANC / Horažďovice, muzeum / přednáška Aleše Červeného od 17 hodin. www.
muzeumhd.cz
14. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Zakletý princ. www.loutky.unas.cz
14. 2.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kvilda,
NC / Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly?
Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava – originální produkt, poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a podívat se na celý postup
výroby skleněného korálku. Sami se pak můžete
pokusit o výrobu svého zářivého pokladu, od 12.30
do 16 hodin. www.npsumava.cz
15. 2.>ZDRAVÉ JÍDLO / Klatovy, sál SSZP / ukázky zdravého
stravování, prodej produktů zdravé výživy, bezlepkové
potraviny, ochutnávky pomazánek, salátů, zdravých
sladkostí a jednoduchých svačinek, prezentace ﬁrem
a stravovacích zařízení z Klatovska, které podporují
zdravý životní styl. www.mksklatovy.cz
15. 2.>MAŠKARNÍ KARNEVAL NA LEDĚ / Vimperk, zimní stadion
/ od 9 hodin, moderuje Pepa Maxa. www.vimperk.eu

6. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
a SEV NP Šumava / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví,
od 10 hodin. www.npsumava.cz

16. 2.>VENČÍME! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / inspirujte se, jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddm-hd.cz

7. 2.>ŽABKA CAREVNA / Horažďovice, Městské muzeum /
od 17 a 18 hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz

18. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

8. 2.>HORNOPLÁNSKÁ BRUSLE / Horní Planá, u přívozu /
www.sumava-lipno.eu

17. 2.>SUŠICKÁ TANČÍRNA / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená tančírna pro dospělé pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz

8. 2.>LIPNO ICE MARATHON / Černá v Pošumaví / extrémní
závod pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz
8. – 9. 2.>KRAMOLÍNSKÝ OBŘÁK / Lipno nad Vltavou, skiareál / závod ve sjezdovém lyžování pro všechny věkové kategorie. www.lipno.info
8. – 9. 2.>ŠUMAVSKÝ DIKTÁTOR / Lipno nad Vltavou, skiareál
/ závody ve snowboardingu. www.lipno.info
10. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
a SEV NP Šumava / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
11. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

22. 2.>MASOPUST / Volary / od 13 hodin vychází průvod
masek od radnice a obchází celé město dům od domu,
masopust je zakončen ve společenském sále radnice,
kde se od 19 hodin uskuteční masopustní veselice
s pochováním basy. www.mestovolary.cz

24. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
25. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes
Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými
rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od
10 hodin. www.npsumava.cz
25. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

19. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před
Dřevákem / zimní vycházka na sněžnicích vás zavede až na vrchol Modravské hory, délka trasy 7 km,
od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
20. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes
Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými
rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od
10 hodin. www.npsumava.cz
21. 2.>PLES MĚSTA / Vimperk, hotel Zlatá hvězda / DeFacto
Band, Artego, ukázka standardních a latinsko amerických tanců. www.meks-vimperk.com
21. 2.>O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin loutková pohádka.
www.tyjatr.cz
21. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Kašpárek s Honzou v zakletém zámku. www.loutky.unas.cz

26. 3.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / jaro je tu a my ho
přivítáme ručně vyráběnými dekoracemi z ovčí vlny,
připravíme se i na nadcházející Velikonoce a obarvíme
si vajíčka tradičními i netradičními technikami, od 17
do 19 hodin, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

6. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti O zakleté princezně. www.loutky.unas.cz
7. 3.>COUNTRY BÁL / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.
mksklatovy.cz
7. – 8. 3.>LIPENSKÝ MISTR / Lipno nad Vltavou, skiareál /
závod pro všechny věkové kategorie. www.lipno.info
8. 3.>VENČÍME! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / inspirujte se, jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddm-hd.cz
9. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS a SEV
NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy
do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
10. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
11. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka vás zavede do známých i méně
známých míst v okolí Modravy, na vrchol Adamovy
hory 1 077 m n. m. a zpět na Modravu s povídáním
o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka
trasy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz

26. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – ZMIZELÁ ŠUMAVA /
Kašperské Hory, IS a SEV NP / poutavé vyprávění pana
Emila Kintzla, šumavské legendy, doplněné promítáním historických fotografií z vlastního archivu,
povídání o životě a místech, z nichž většinu na dnešních mapách Šumavy už nenalezneme, od 18 hodin.
www.npsumava.cz
26. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka vás zavede do známých i méně
známých míst v okolí Modravy, na vrchol Adamovy
hory 1 077 m n. m. a zpět na Modravu s povídáním
o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka
trasy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
27. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM CHALUPSKÉ SLATĚ / Svinná Lada, IS / vycházka s povídáním o rašeliništích a historii Borovoladska, od 10 hodin, délka trasy 4 km.
www.npsumava.cz
27. 2.>TVOŘIVÁ DÍLNA – DRHÁNÍ / Kašperské Hory, IS a SEV
NP / pomocí provázků a dřevěných korálků si vlastnoručně vyrobíte originální dárek, od 13 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
28. 2.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské
Hory, IS a SEV NP / Co to byly páteříky a jak se vyrábějí
vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava – originální produkt, poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a podívat se na
celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak
můžete pokusit o výrobu svého zářivého pokladu, od
13 do 17 hodin. www.npsumava.cz

28. 2.>POZNEJ HISTORII ŠUMAVY A BAVORSKÉHO LESA /
Alžbětín, IS / povídání o předválečné Šumavě a Bavorském lese, čím se lidé živili, jak využívali přírodní zdroje,
počátky lyžování, stavba železnice atd., od 10 hodin,
vstupné 130 Kč. www.npsumava.cz
28. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti Kašpárek u vodníka. www.loutky.unas.cz
29. 2.>KARNEVAL S LIŠÁKEM FOXEM / Lipno nad Vltavou,
skiareál / lyžování v maskách s lišákem Foxem a karnevalová zábava po celý den. www.lipno.info

BŘEZEN 2020
1. 3.>DVA NAHATÝ CHLAPI / Horažďovice, KD / divadelní
představení od 20 hodin. www.kdhd.cz
2. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
3. 3.>DEN S KOLOVRÁTKEM / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
Co je třeba udělat, než si upleteme ponožky? Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit nejen plstěním za mokra nebo pomocí
plstící jehly za sucha. Od 13 hodin. www.npsumava.cz
3. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
4. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka na sněžnicích vás zavede
až na vrchol Modravské hory, délka trasy 7 km, od
9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste.
www.npsumava.cz
4. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – KRÁSY PŘÍRODY VE VELKÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH / Kašperské Hory, IS
a SEV NP / cestopisná přednáška Romana Žaloudka
o výstupech na vysoké hory na Aljašce, v Peru, v Himálajích a v Tibetu, úžasné fotograﬁe, zážitky cestovatelů a zajímavosti nejen ze zákulisí vysokohorských
expedic, od 18 hodin. www.npsumava.cz

28. 3.>KONCERT SKUPINY MALINA BROTHERS / Vimperk,
MěKS / oblíbená stálice české folk & country scény,
která v roce 2020 oslaví desáté výročí své existence; koncert od 19 hodin. www.meks-vimperk.com

DUBEN 2020
2. 4.>ČARODĚJKY V KUCHYNI / Vimperk, MěKS / Svižná
komedie Kanadské autorky Caroline SMITH o soupeřkách v životě i u plotny – dokáží se nezabít? Hrají: S. Pogodová, M. Dolinová, V. Navrátil, L. Ondřej,
M. Duchek od 19 hodin. www.meks-vimperk.com
3. 4.>DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ / Horažďovice,
Městské muzeum / od 17 a 18 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz
4. 4.>PROBOUZENÍ SKŘÍTKŮ A STRAŠIDEL / Mlázovy, pohádková chalupa / otevření výstavy skřítků a strašidel ze
Šumavy, od 14 hodin, informace tel.: 608 961 611,
www.pohadkovachalupa.cz

5. 4.>ŘEMESLNÁ DÍLNA / Horažďovice, Dům dětí a mládeže
/ www.ddm-hd.cz
7. 4.>VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA / Kašperské Hory, IS / jarní kreativní tvoření pro malé i velké se tento den ponese
v duchu Velikonoc. Vypněte počítače, telefony a opusťte každodenní spěch a přijďte nás navštívit, od 13 do
15 hodin. www.npsumava.cz
11. 3.>ROK V ŽIVOTĚ JELENA, OBDOBÍ SHAZOVÁNÍ PAROŽÍ / Kvilda, NC / v počátku jara jeleni shazují svou chloubu, přijďte se dozvědět více o tomto přírodním úkazu
v životě jelenů, součástí programu bude ukázka jeleních parohů, od 13 do 15 hodin. www.npsumava.cz
11. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – EKVÁDOR, ANDY A AMAZONIE / Kašperské Hory, IS / cestopisná přednáška Heleny Macenauerové s promítáním úžasných fotograﬁí,
od 18 hodin. www.npsumava.cz
12. 3.>TVOŘIVÁ DÍLNA – DRHÁNÍ / Kašperské Hory, IS a SEV
NP / pomocí provázků a dřevěných korálků si vlastnoručně vyrobíte originální dárek, od 13 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
12. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM CHALUPSKÉ SLATĚ / Svinná Lada, IS / vycházka s povídáním o rašeliništích a historii Borovoladska, od 10 hodin, délka trasy 4 km.
www.npsumava.cz
12. – 15. 3.>ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA / Horažďovice, KD / www.horazdovice.cz

14. 3.>NÁVRAT DO HOTELU BLACKOUT / Vimperk, MěKS /
Divadelní hra o svobodě, manipulaci, lásce, osamělosti, opravdovém sdílení, pravdě i řízené lži. Existuje jen pár věcí, na kterých nám v životě opravdu
záleží a o těch vám tentokrát budeme s láskou hrát!
Divadelní představení ŠOS Prachatice. www.meks-vimperk.com
28. 2.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZVÍŘAT / Kvilda, NC
/ Vydejte se na sněžnicích po stopách šumavských
zvířat. Na trase zjistíme, kteří živočichové přečkávají
zimu v šumavských podmínkách, délka trasy 6,5 km,
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

27. 3.>DAVID KOLLER / Sušice, KD / koncert od 20 hodin.
www.kulturasusice.cz

5. 4.>VENČÍME! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / inspirujte se, jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddm-hd.cz

13. 3.>VZPOMÍNKOVÝ VEČER / Sušice, KD / k výročí 100.
let loutkového divadla v Sušici, od 17 hodin. www.
loutky.unas.cz

18. 2.>DEN S KOLOVRÁTKEM / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
Co je třeba udělat, než si upleteme ponožky? Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit nejen plstěním za mokra nebo pomocí
plstící jehly za sucha. Od 13 hodin. www.npsumava.cz
19. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – KUBA – PERLA KARIBIKU / Kašperské Hory, IS a SEV NP / Kuba je ostrov plný
života, rytmického tance, podmanivé hudby, výborného rumu, voňavých doutníků, nádherných koloniálních památek, historických automobilů, královských palem, romantických pláží s azurovým mořem
a hlavně milých lidí, přednáší Miloslav Martan, od
18 hodin. www.npsumava.cz

5. 3.>VODA ZTRACENÁ A VRÁCENÁ / Svinná Lada, IS / Rašeliniště jsou fenoménem Šumavy, podstatně ovlivňují
klima, které nad pohořím vládne. Bohužel, v minulosti byly dvě třetiny z nich odvodněny se všemi negativními důsledky, které dnes vidíme. Přijďte si poslechnout povídání o tom, jak v národním parku obnovujeme přirozený vodní režim krajiny, od 18 hodin.
www.npsumava.cz

25. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – MEXIKO / Kašperské Hory, IS
a SEV NP / přednáška Milady Janošíkové -Mexiko City,
Teotihuacan – místo, kde se lidé stávali bohy, Popocatepetl, Puebla, El Tule, Monte Albán, Mitla – město mrtvých, Acapulco, Taxco, Xochicalco, mayské
památky, pyramidy, od 18 hodin. www.npsumava.cz

6. 3.>POPELKA / Horažďovice, Městské muzeum / od 17
a 18 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz

23. 2.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Horažďovice, Přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz

2. – 8. 2.>SNOWBOARDCROSSOVÝ KEMP EVY SAMKOVÉ
/ Lipno nad Vltavou / přijďte si vyzkoušet jízdu ve snowboardcrossové trati, případně si i zazávodit, nebo jen
zdokonalit techniku jízdy na prkně. www.lipno.info

5. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS a SEV
NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy
do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

6. 3.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZVÍŘAT / Kvilda, NC /
Vydejte se na sněžnicích po stopách šumavských
zvířat. Na trase zjistíme, kteří živočichové přečkávají
zimu v šumavských podmínkách, délka trasy 6,5 km,
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

22. – 23. 2.>ŠUMAVSKÝ SKIMARATON / Kvilda / 34. ročník závodu v běhu na lyžích. www.skimaraton.cz

1. 2.>FARNÍ PLES / Sušice, KD/ od 20 hodin. www.kulturasusice.cz

7. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin dětské
představení Ponocný a strašidlo. www.loutky.unas.cz

22. 2.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Horní Planá / rozmařilé
masky pod vedením rychtáře tropí v ulicích nemalý
rozruch, u každého domu gratulují a tancují s obyvateli, začátek v 8 hodin u radnice, od 20 hodin masopustní veselice v sále KIC. www.sumava-lipno.eu

22. 2.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Chanovice / od 12 hodin.
www.chanovice.cz

1. 2.>DĚTSKÝ FARNÍ KARNEVAL / Sušice, KD / od 14 hodin.
www.kulturasusice.cz

5. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – NEJKRÁSNĚJŠÍ TREKY KANADY / Kašperské Hory, IS a SEV NP Šumava / kanadské Rockies (Skalnaté hory) jsou snem snad všech cestovatelů. Great DivideTrail je 1200 km dlouhá cesta skrz
ně, kterou ročně projde pouze 50 dobrodruhů. Hory!
Bažiny! Komáři! Brody! Jezera! Žádná cesta! Déšť
a dinosauři! Nevážné povídání s Martinem Úblem
o tom, jak se neztratit v divočině, jak naplánovat cestu po Kanadě a proč netrhat medvědům borůvky; od
18 hodin. www.npsumava.cz

22. 2.>HORAŽĎOVICKÉ PROMĚNY / Horažďovice, městská galerie / fotograﬁe města nyní a před sto lety, od
16.30 hodin. www.muzeumhd.cz

12. 2.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / tentokrát si ozdobíme tričko ubrouskovou technikou a vytvoříme tak
originál, který nikdo jiný nemá, od 17 do 19 hodin,
cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

1. 2.>DEBUSTROL + MORTIFÍLIA / Horažďovice, KD / od
20 hodin rocková zábava. www.kdhd.cz

4. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutné předchozí objednání. www.
npsumava.cz
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14. 3.>FESTIVAL DECHOVEK / Klatovy, KD / 18. ročník.
www.mksklatovy.cz

8. – 9. 4.>VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ / Klatovy / velikonoční trhy s kulturním programem. www.mksklatovy.cz
10. 4.>PŘEKVAPENÍ Z VAJÍČKA / Vyšší Brod, náměstí /jarmark, pletení pomlázek, výtvarná dílna, fotokoutek,
dětská pohádka; od 13 do 16 hodin. www.ivyssibrod.cz
11. 4.>VELIKONOČNÍ HRÁTKY V POHÁDKOVÉ CHALUPĚ /
Mlázovy / plno tradičních velikonočních her a soutěží –
koulení vajíček, házení a malování, pletení pomlázek
a malé maňáskové divadélko, soutěže o nejlepší pomlázku, nejhezčí kraslici a nejchutnější nádivku – nezapomeňte vše přinést s sebou; od 13 do 17 hodin, informace tel.: 608 961 611, www.pohadkovachalupa.cz
11. 4.>VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / Kvilda, NC / přijďte s námi
strávit příjemné odpoledne, naučíme se plést pomlázku, vyrobíme si velikonoční výzdobu z papíru a další
jarní dekorace, doporučujeme rezervaci míst na
tel.: 731 530 341, cena programu 50 Kč, od 13 do
15 hodin. www.npsumava.cz

14. 3.>VOLNĚ ŽIJÍCÍ VLCI V ČECHÁCH A NA ŠUMAVĚ / Srní,
NC / Vlk obecný, Canis Lupus – přednáška s aktuálními informacemi o návratu vlka do Čech, přednáší Jan
Mokrý, od 14 hodin. www.npsumava.cz
16. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
16. 3.>SUŠICKÁ TANČÍRNA / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená tančírna pro dospělé pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
17. 3.>ZDENĚK IZER / Kaplice, KD / zábavný program.
www.ikaplice.cz
17. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes
Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými
rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od
10 hodin. www.npsumava.cz
18. 3.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS a SEV NP
/ panoramatické snímky z celé Šumavy, přednáška
s promítáním fotograﬁí Vladislava Hoška, od 18 hodin.
www.npsumava.cz
19. 3.>DEN S KOLOVRÁTKEM / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
Co je třeba udělat, než si upleteme ponožky? Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit nejen plstěním za mokra nebo pomocí
plstící jehly za sucha. Od 13 hodin. www.npsumava.cz
19. 3.>SUŠICKÝ TAJTRLÍK / Sušice, KD / oblastní festival divadelních, recitačních a loutkařských kolektivů z Pošumaví, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
20. 3.>OČAROVANÝ SEN / Horažďovice, Městské muzeum /
od 17 a 18 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz
20. 3.>TŘI SESTRY / Sušice, KD / koncert od 20 hodin. www.
kulturasusice.cz
21. 3.>DĚTSKÝ BENEFIČNÍ PLES / Sušice, KD / od 14 hodin.
www.kulturasusice.cz
21. 3.>VYNÁŠENÍ MORANY A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Horažďovice, Přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
22. 3.>PROCHÁZKY MĚSTEM / Horažďovice / komentovaná prohlídka městem s Mgr. Romanem Vaňkem, sraz
na nádvoří zámku ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz
24. 3.>CAVEMAN / Sušice, KD / divadelní představení od
19 hodin. www.kulturasusice.cz

16. 4.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy, sál radnice / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
16. – 17. 4.>BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN / Klatovy / zajímavý program se známými osobnostmi, zvýhodněné vstupné. www.mksklatovy.cz
17. – 19. 4.>5 LET ENVICENTRA PROUD A DEN ZEMĚ / Horažďovice, EC PROUD / www.envicentrum.eu
18. 4.>KRÁSY PŘÍRODY A HOR, NÁRODNÍ PARKY USA / Srní,
NC / cyklus cestopisných sobotních přednášek s promítáním ﬁlmů a fotograﬁí, přednáší Roman Žaloudek od 14 hodin. www.npsumava.cz
25. 4.>SVATÝ JIŘÍ ZLATINKY NESE NA TALÍŘI / Horažďovice, Otava pod Práchní / rýžování zlata pro veřejnost, od
13 do 16 hodin. www.muzeumhd.cz
25. – 26. 4.>LUKOSTŘELECKÉ TURNAJE / Horažďovice, Dům
dětí a mládeže / www.ddm-hd.cz
26. 4.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Horažďovice, Přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
30. 4.>STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC / Chanovice
/ tradiční akce. www.chanovice.cz
30. 4.>STAVĚNÍ MÁJE A ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE
/ Horní Planá / od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu
30. 4.>ČARODĚJNÝ REJ / Vimperk, letňák / čarodějnické
hrátky, hry, soutěže, lampionový průvod, ohňová
show, od 19 hodin. www.vimperk.eu
Změna programu vyhrazena

Zima 2019/2020

Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?

Huspenina
2 vepřové nožičky, 1 vepřové koleno,
1 cibule, 1 mrkev, kousek celeru a kořenové petržele, 1 bobkový list, asi 10 zrnek
pepře a 6 zrnek nového koření, 1 lžíce
soli, ocet podle chuti.
Postup: Očištěné nožky a koleno zalijeme vodou tak, aby bylo maso potopené,
přivedeme k varu a sebereme všechnu
pěnu. Poté přidáme sůl, zeleninu a koření
a pozvolna vaříme, aby se vývar nezakalil. Po uvaření masa vývar přecedíme,
maso i kůže z kolena nakrájíme na malé
kousky, vložíme do vývaru, který ještě

dochutíme octem, solí a pepřem. Do huspeniny můžeme nadrobno nakrájet i uvařenou mrkev. Vše důkladně promícháme,
nalijeme do menších nádob a uložíme do
chladu ztuhnout.

Pozvánka do Českého a Bavorského
lesa za zimní turistikou
V loňském roce byla přeshraniční oblast mezi českým Čerchovem a německým Gibachtem na Domažlicku certifikována německým lyžařským svazem (DSV) jako vůbec první
přeshraniční oblast, na celoroční centrum severských sportů Horní Bavorský les / Český les – Aktivně v přírodě. Stávající zimní trasy pro běžkaře tak dostaly nové jednotné dvojjazyčné značení a nově byly proznačeny také trasy pro sněžnice a zimní turistiku, jakož i trasy pro všestranně prospěšný sport – severskou chůzi (nordic walking).

Trasy splňují přísná kritéria Německého
lyžařského svazu a návštěvník má záruku
daného standardu. Barevně jsou přitom
rozlišeny trasy podle stupně obtížnosti –
na lehké, středně těžké a těžké. Všechny
rozmístěné značky mají jedinečný záchranný kód pro lepší lokalizaci případných zraněných osob. Nástupními místy na trasy
jsou Capartice na české straně a Gibacht
a Althütte na německé straně. Na nástupních místech jsou infotabule pro severskou
chůzi a běžecké lyžování, které obsahují i popis správné techniky těchto sportů.
Všechny trasy jsou proznačeny jako jednosměrné okruhy, které jsou vzájemně
vhodně propojeny. U běžeckého lyžování jsou trasy upravované jak pro klasický
styl, tak některé i pro bruslení. Provozovatelé certifikovaných tras, na české straně
Město Domažlice a Svazek obcí Domažlicko, pravidelně v zimní sezoně minimálně jednou za 72 hodin aktualizují sněhové zpravodajství na www.loipenportal.de
(oblast Horní Bavorský les / Český les),
takže ráno před výjezdem do stopy ihned
jednoduše zjistíte, jaké okruhy jsou upravené (zelený puntík = upraveno, červený
puntík = neupraveno). Tento portál funguje
i v češtině. O dalších možnostech sportovního vyžití mezi Čerchovem a Gibachtem
informuje web www.ceskylesaktivne.com.
Na projektu také úzce spolupracovaly správy obou chráněných území – CHKO Český les i přírodního parku Horní Bavorský
les, neboť zájmem všech spolupracujících
projektových partnerů je také větší osvěta
veřejnosti v oblasti přírody a její ochrany.
Návštěvníkům Českého lesa lze doporučit prohlídku Domu přírody Českého lesa
v Klenčí pod Čerchovem, který je určitou
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teoretickou základnou a „vstupní branou“
do Českého lesa, případně prohlídku nově
vybudované budovy na Althütte (u parkoviště u nástupního místa), která kromě
převlékáren a WC poskytuje zájemcům
poutavou expozici o životě v bukovém
lese také v češtině. Obě správy nabízejí
od jara do podzimu řadu tematických procházek s výkladem a zábavnými vzdělávacími hrami pro děti.
V okolí Čerchova v případě vhodných
sněhových podmínek trénují také profesionální sportovci. Jmenujme například Kateřinu Razýmovou, reprezentantku v běhu na
lyžích, která pochází z nedalekého chodského Postřekova a v okolí Čerchova ráda
v rámci svých časových možností trénuje.
Sportovní klub Sněhaři Domažlice každoročně pořádá celou řadu tradičních závodů. Letos účastníky v lednu čeká přechod
Gibacht-Capartice a Chodská třicítka,
v březnu pak následuje Krňoulův memoriál – podrobnosti k jednotlivým závodům
naleznete na www.snehari.cz.
V Českém a Bavorském lese jsou ideální
podmínky pro tzv. trail running – tedy volný běh terénem, krásami přírody se pokocháte výborně i ze sedla jízdních kol, ať už
horských, trekingových nebo elektrokol.
Především naši bavorští sousedé vycházejí vstříc uživatelům této technické vymoženosti a umožňují tak na řadě míst volné využívání dobíjecích stanic.
Přiďte hyjtu, do Českého lesa, nakoukněte přes hranici k bavorským sousedům
a na čerstvém vzduchu a v krásné přírodě
načerpejte nové síly. Bude se vám tu líbit.

Věčné slunce v sladkých skleničkách
I tak by se dala nazvat marmeláda či džem.
Ta kvalitní by měla okouzlit v každém okamžiku a její vůně vybídnout k ochutnání.
Vzduch se musí nasytit omamnou vůní zavařeného ovoce zrovna tak, jako by před vámi
leželo na stole čerstvě rozkrojené. Nejlepší
marmeláda se jí s noblesou a obřadem. Ať
už v čase večerní pohody nebo při dlouhé snídani, vždy mějte na paměti, že každé sousto marmošky musí rozmazlit chuťové pohárky a pohladit samotnou duši.
Základem úspěšného produktu je kvalita! Jak ovoce, které je základnou celé
pomyslné výrobní pyramidy, tak i přidávaných ingrediencí, které jsou nezbytnými složkami hotové skleničky. Naše ovoce pochází převážně z naší zahrady, sadu
a okolního lesa. Roste a zraje v místě bez
chemických postřiků, kde se o něj s láskou a úctou staráme, sklízíme ve správném stádiu zralosti a sladkosti a kousek
za kouskem podrobujeme pečlivé kontrole, než usoudíme, že je hodno ucházet se
o post v naší marmeládě.
Dokonalosti marmelády a džemu docílíte krátkým a rychlým vařením kvalitního
ovoce s trochou potřebného cukru, kapkou
čerstvé citronové šťávy a přírodního želírujícího přípravku.
Marmeláda s duší Pošumaví je značka
prvotřídní kvality. Získala si přízeň zákazníků nejen v našem malebném Pošumaví,
ale i daleko za jeho hranicemi. Mezi nimi
se nachází i celá řada významných společností, které si nechávají u nás vařit výrobky na zakázku. A to nejen variace chutí,
ale i kombinací barev, mnohdy potřebných
vyladit do jejich firemního loga. Jsou to
výzvy, kterým zkrátka a dobře nelze odolat. Posouvají naše možnosti stále dopředu,
učí nás novým věcem a pomáhají překonávat překážky, které nám používané ingredience kladou do cesty.
Každá čerstvě navařená marmeládová edice je jedinečná. Sladěná intuitivně
podle chuti a vůně daného ovoce. Největší úspěch a triumf si v letních měsících
odnesly meruňky s mexickou Tequilou.
Krásně křupavé, sytě oranžové s nádechem

Kromě staré dobré klasiky, kdy do skleniček vkládáme pouze jeden druh ovoce,
jsme si oblíbili kombinovat sladké dary
přírody se zelenými bylinkami, jakými
jsou máta či verbena, s prvotřídním kořením z plzeňského krámku mé kamarádky nebo různými destiláty z celého světa.
Naše citrusové marmelády obstály v celosvětové soutěži The World´s Original Marmalade Awards pořádané každoročně na
soukromém panství v anglické Cumbrii,
kde zlatou medaili získala doslova vymazlená pomerančová. Koncem května se
vyšvihly naše hrušky na příčku Regionální potraviny Plzeňského kraje. Kombinace voňavých hrušek a kapkou medovicového medu z našeho vlastního medobraní je takovým hřejivým pohlazením těla
i duše. Další hrušky, tentokrát podpořené
ostrostí pasírovaných zahradních ostružin
a schované do džemu méně sladkého, si
odnesly vítězství z Flory Olomouc. Díky
své jemné vůni, plné chuti a barvy ametystu si zajistily první místo udělené Asociací kuchařů a cukrářů. Od května 2019
jsem také držitelkou značky Šumava originální produkt®.
S přicházejícím podzimem a zimou
představujeme zbrusu nové kolekce marmelád a džemů. Nejvýraznějším produktem nabídky je pomerančová marmeláda

(pokračování ze strany 1)
S tím, jak zimu a advent prožívali
naši předkové na vsi, se můžete seznámit v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Skanzen každoročně připravuje
celou řadu akcí, kde jsou prezentovány
známé i takřka zapomenuté zvyky. Součástí bývají jak zajímavé dílničky, kde
mají návštěvníci možnost si vyzkoušet
různé činnosti (zdobení perníčků, tvoření ozdob ze slámy, pečení škvarkového
cukroví…), ale také nakoupit regionální produkty na jarmarku, který v areálu probíhá. Prožít zde můžete třeba Svatomikulášskou obchůzku 7. 12., Zlatou
adventní neděli 22. 12. nebo Tříkrálovou koledu 5. 1. 2020.
Pokud byste se rádi dozvěděli o dalších akcích v regionech, které se budou
konat v následujících měsících, přečtěte si na www.regionalni-znacky.cz zimní vydání čtvrtletníku Asociace regionálních značek.
Tereza Zatřepálková,
Asociace regionálních značek

s redukcí Portského vína, robustní chuti
a barvy půlnočního nebe, která byla prvně
představena v plzeňské Měšťanské besedě
9. listopadu a o dva týdny později v pražské TJ hale na Pankráci. K dalším novinkám patří oblíbené citrusy se šípky nebo
ostružiny s bezinkami.
Moderní pohled gastronomie na marmelády a džemy nespočívá jen v tradičním
mazání na chléb nebo potřením oblíbených
palačinek, majících původ ve Francii, ale
čím dál více se rozšiřuje na široké využití
jako přílohy ke grilovaným masům či ke
zrajícím sýrům.
Na konci jara jsme založili VIP club pro
fanoušky našich produktů, kde kromě osobních setkávání přinášíme zajímavé akce,
soutěže a výhodné XXL balení.
Jaroslava Frančíková,
www.marmeladazposumavi.cz

Ze Srubu Javorná – zimní toulání s pejskem
V době, kdy píši tyto řádky, hory zlátnou,
a sluší jim to. Mlhavé ráno, vůně padajícího listí a obchodník s barevnými draky
při cestě na Šumavu mne zatím nechávají klidnou, že babí léto stále vládne nad
domovem. Rozplývám se nad „lesním“ sluníčkem, dokud mi oči, trochu nedůvěřivě,
spočinou na hlavě Javoru. Zkouší si bílou
čepici letos velmi brzy. Zatímco jsou tím
děti ze Železné Rudy naprosto uchváceny a na začátku října pomýšlejí na snowboard a vánoční besídku, já se strachuji o svá právě dozrávající divoká rajčata
a dýně, kterým listy spálil první mráz. Nerada popoháním čas, ale bílá čepice Javoru
mi připomněla loňskou bohatou čepici na
našem rozcestníku pod srubem. A tak se
v myšlenkách přistihnu, že na začátku října

Zuzana Langpaulová,
Svazek Domažlicko

www.regionalni-znacky.cz
www.isumava.cz
facebook.com/isumava

Vydání těchto novin bylo spolufinancováno Euroregionem Šumava
jihozápadní Čechy, Jihočeským krajem a Plzeňským krajem.

do červeně a sladké jako med, výjimečné jihem Moravy a vyladěné destilátem
z agáve. Zprvu nevěřícné pohledy zákazníků se po první ochutnávce proměnily
v úžasem oněmělé tváře a jedna sklenička domů prostě nestačila.

Střípky odjinud
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myslím jako malé dítě, jak letos naučím
svého československého vlčáka jezdit na
bobech. A kam spolu vyrazíme na první
zimní túru? Bílou stopu upravenou rolbou nechme vášnivým běžkařům, tentokrát vám nabízím výlet pro vášnivé pejskaře, kteří se v zimě rádi procházejí pěšky
nebo se svým čtyřnohým chlupáčem blbnou na svazích, odkud je nikdo nevyžene.
Zaparkujete u romantického kostela sv.
Anny v Javorné. Po zelené zamíříte lesem,
vyloupnete se v serpentýně, ale po silnici půjdete jen pár desítek metrů. Dále už
vás čekají převážně lesní cesty. Překročíte říčku Ostružnou a na rozcestí Javorná
(Královský hvozd) se napojíte na žlutou,
která vás provede Hamerským údolím pod
Hamerským vrchem. Jak názvy napovídají, v minulosti zde pracovaly vodní kovárny – pod buchary hamerníci tloukli fólie
do zrcadel ze zdejších skláren, a vyráběly se tu i brýle. Pod vámi šumí zacukrovaná Ostružná, která v těchto místech pamatuje na rýžování zlata Kelty i na filmovou
Popelku, jak v její chladné vodě pere prádlo. Projdete okolo starého hamru se zbytkem kamenného dymníku. Na rozcestí na
Bucharu pokračujte po žluté.
Pod Srubem Javorná se dozvíte z našich
informačních tabulí zajímavosti o okolí i o přírodní horské zahradě, kterou si
hosté i divoká zvířátka velmi oblíbili. Na
Svinné odbočíte na zelenou a u přístřešku
s krásnou vyhlídkou na okolní tisícovky
budete klesat z kopce po neznačené cestě
ke Gerlovu dvoru-bývalému sklářskému
zámečku. Po příjemné rovince se okolo
křížku s výhledem vrátíte zpět do Javorné. Trasa má cca 6 km a lze ji zkrátit na
3 km (viz rozcestník v terénu). Někdy
příště vás s pejskem zveme přímo k nám.
Srub Javorná nabízí příjemný třípokojový

apartmán s kuchyní, koupelnou, wi-fi, vlastním vchodem a terasou. Romantický srub
je pro všechny zimní tuláky. Rekreoval se
u nás (a byl spokojen) vlkodav i bernardýn.
Čivavě raději zabalte na ven pořádný svetr,
uvnitř jí ale bude teplo, vytápíme ekologickým čerpadlem. Na našem webu srubjavorna.cz zjistíte cenové varianty pro různé počty osob v apartmánu. Začínáme na
ceně 225 Kč/os./noc. Pejsek se u nás ubytuje za 100 Kč. Lokalita Javorné je oblíbena u pejskařů hlavně proto, že mohou
pěšky i na běžky s pejsky.
Místní stopy vyjedou sami běžkaři a vstup
pro pejsky není zakázán. Pejsci i děti se
vydovádí také na naší dvouhektarové zahradě a vy si v teple naplánujete další zimní
toulání podle Výletní knihy Srubu Javorná
a mnohých materiálů NP Šumava. Těšíme
se na vás a v celém novém roce 2020 přejeme jen samý klid. A my pejskaři dobře
víme, že prskavky jsou milejší nežli rachejtle. I když nás ta čísla svádějí, oslavme
nový rok 2020 na Šumavě klidně, máme
ji přece rádi, stačí jí to povědět tiše. Bližší
informace o Srubu Javorná naleznete na
www.srubjavorna.cz.
Bc. Eva Michňáková,
Srub Javorná – držitel značky Šumava
originální produkt® a Partner NP Šumava

