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Pojďte se s námi toulat

Tradice, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Zveme vás na výlet na běžkách
na Borovoladsko, více se dočtete
na straně 3.

Aktuality od držitelů značky
ŠUMAVA originální produkt®
vám přinášíme na straně 7.

Kam vyrazit za kulturou, zábavou
i sportem se dozvíte v kalendáři akcí
na stranách 5–6.

Šumavská přitažlivost
je neodolatelná
Ačkoliv jsem rodilý berouňák, středočech, Šumava mě jistým způsobem stále
dohání a utvrzuje, že je místem blízkým
mému srdci.
Poprvé jsem na vlastní oči viděl krásy
Šumavy v 80. letech minulého století,
kdy jsem ji navštívil jako malý kluk, žák
základní školy. Tehdy jsem absolvoval
se svými spolužáky zájezd na notoricky
oblíbené místo školních výletů – Černé
a Čertovo jezero. Tento zážitek se mi
vryl do paměti, a aniž bych to tenkrát
tušil, šumavské území mi ještě mnohokrát poté do života zasáhlo.
Cestu k Šumavě jsem si hledal i nadále.
Nebo si snad hledala ona cestu ke mně?
Mé pracovní začátky byly ve Správě
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko,
kde jsem pracoval jako vedoucí informačního a vzdělávacího centra a kde
jsem připravoval výukové programy
pro žáky, učitele, zabýval se regionálním rozvojem a udržitelným cestovním
ruchem. Na což navázal další pracovní
projekt, který soustředil moji pozornost na to pro mne dosud málo známé
horské pásmo jihozápadu Čech. V roce
2004 jsem inicioval a později se podílel
na zavedení označení pro místní výrobky
z různých oblastí České republiky sdružených v rámci Asociace regionálních

značek, která dodnes úspěšně zastřešuje 27 regionálních značek. A mezi
nimi byla i ŠUMAVA – originální produkt®. Najednou jsem Šumavu nevnímal
jako pouhý středočeský turista s mapou
a foťákem v ruce, ale díky mé práci
a projektu budování regionální značky
jsem měl tu čest a příležitost se setkávat
se skutečnými šumavskými rodáky a starousedlíky. Poznával jsem majestátnost
šumavských hor, svěžest rozlehlých luk,
tajuplnost tamních lesů a další přírodní
krásy, které Šumava odkrývá. Ochutnával jsem kozí sýr s bylinkami, tradiční
kulajdu či zelňáky smažené na másle.
Lovil jsem pstruhy a lipany, sbíral čerstvé klouzky a hřiby v sušických lesích,
vyráběl svíčky ze včelího vosku, přihlížel jsem ručnímu tkaní látek, prožíval
spoustu nevšedních zážitků, a tím se mi
pomalu Šumava dostávala pod kůži. Prošel jsem nespočet turisticky atraktivních
a známých míst, ale i těch odlehlejších
a méně známých, pomalu by se dalo říci
člověkem nedotčených. Jsou to prostory
k pozastavení, podumání, mnohdy příjemných výhledů či nadhledů. Místa, která
mohou představovat zrcadla nás samých.
(pokračování na straně 8)

Střípky odjinud
Nová doba přináší nové výzvy, jak se
teď s oblibou říká, a také nová přátelství a partnerství. Asociace regionálních značek spolupracuje už od loňského roku s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků, jejímž posláním
je zastupovat nejširší podnikatelský segment v ČR. Vyvíjí na tomto poli řadu
navzájem se doplňujících aktivit, které se do značné míry protínají s úsilím
regionálních značek o podporu kvalitních místních produktů. Proto jsme již
v loňském roce spolupracovali například
při organizaci kulatých stolů o rodinných firmách nebo při vzdělávání začínajících výrobců lokálních potravin.

Povídání o adventu
V adventu žili naši předkové očekáváním Vykupitele – duchovní přípravou na
vánoční svátky. Byla to doba půstu, nekonaly se taneční zábavy ani svatby. V kostelech byla každodenně sloužena mše svatá k poctě Panny Marie – roráty. Tyto
bohoslužby se konávaly ještě za tmy, velmi brzy ráno, o půl páté nebo kolem
šesté hodiny ranní. Doprovázely je typické zpěvy, které mají svůj zdroj v duchovních písních 15. a 16. století. Večer se rodiny i s čeledí scházely u hromničky
nebo u zvláštní svíce – sloupku ke společné modlitbě růžence.
Předvánočnímu a vánočnímu období
od svátku sv. Ondřeje (30. listopadu)
až ke svátku sv. Tří králů – Zjevení Páně
(6. ledna), kdy noci jsou dlouhé a nevlídné,
lidé na Šumavě říkali Losnächte nebo
Rauhnächte – drsné noci. Byla rozšířena
představa, že o dlouhých zimních nocích
se přírodní síly dostávají do divokého
zápasu. Svět je naplněn jakýmsi divokým vojskem, démonickými bytostmi,
které usilují zastřít Slunce.
Dlouhé večery byly příležitostí pro
dračky, přástky a zároveň hrátky. Ožívaly tak staré pověsti a pohádky, hodně
se zpívalo. S vidinou alespoň skromného výdělku se rodiny v zimním období
věnovaly zejména podomácké výrobě
ze dřeva. Nejčastěji se doma ručně zhotovovaly dřeváky, šindele, cvočky, zátky,
loubky, soustružená pouzdra, také hrábě,
kosišťata nebo březová košťata. V některých místech byla tradiční výroba hraček, napilno v adventu měli řezbáři –
betlémáři.
Osobitý charakter adventu vtiskovaly
i svátky světců předvánočního času.
O svátku sv. Barbory (4. prosince) lidé
dodnes lámou třešňové větvičky, aby pak
ve váze rozkvetly o vánocích a přinesly
radost zejména neprovdaným dívkám.
Na Sušicku v předvečer svátku chodívala
„Barbora“ – bíle oblečené děvče s metlou, s kterou hrozívalo dětem a vybízelo
je „Modli se!“ V okolí Strašína přicházela Barbora za dětmi a podělila je křížalami. Doprovázela ji koza a čert.
Svátek sv. Mikuláše je dodnes jedním z nejtypičtějších dnů předvánoční

doby. Mikulášem se ohlašovaly blížící
se Vánoce. Proto 6. prosince se konávaly
v městech a městečkách známé mikulášské trhy, kde bylo možné nakoupit
různé potraviny i dárkové zboží. Od nejstarších dob byl svatý Mikuláš uctíván
také v našich zemích. Řadu jeho kostelů
najdeme rovněž na Šumavě – v Boleticích u Českého Krumlova, Lažišti, Vacově
nebo v Kašperských Horách.

Zvyk, že Mikuláš navštěvuje děti a obdarovává je, prý vznikl už v 10. století
v Německu, kde se vyvinul z tzv. biskupské hry v klášterních školách. Od nepaměti je živá mikulášská obchůzka na Šumavě. V některých oblastech, zejména
na Krumlovsku, v Horní Plané a Želnavě kromě anděla a čerta chodíval také
„Klebergoas – Mousgas“ – bahenní duch
s kozí hlavou na dlouhém kymácivém
krku. Této maškary se děti bály víc než
všech čertů dohromady a proto v pozdějších dobách se v mikulášských průvodech
již neobjevovala. Naléhavou předzvěstí
Vánoc byl také svátek sv. Lucie. Lidé ji

oslavovali také s ohledem na její jméno,
které znamená „plná světla“. Poměrně originálně probíhal svátek sv. Lucie na horní Šumavě. Domy tu obcházela maškara,
na Kašperskohorsku zvaná „Lutzl“. Přestrojený muž, omotaný hrachovinou, měl
u sebe veliký nůž a ptal se, zda toho dne
byly snězeny všechny knedlíky. Ohrožoval pak každého, kdo odpověděl záporně.
Podle starého obyčeje byly však téměř všude o tomto dni pojídány knedlíky a tak
zůstávala hrozba bez zlých následků. Něco
odlišného od strašidelné Lutzl zaznamenal řídící učitel Josef Hozman počátkem
20. století v podhůří – v Čermné, Nezamyslicích, Žihobcích, Chmelné, Tejmlově i jinde na Sušicku. „Večer před svatou
Lucií zde chodí Lucie čili Lucky. Jsou to
děvčata škole odrostlá, bíle oblečená,
s věnečky na hlavách a dlouhým závojem. Jedna je oblečena černě, má korunku na hlavě. Zpívají: „My k vám přicházíme se svatou Lucií…“. Černá klekne,
druhá jí korunku srazí. Rozběhnou se, každá dělá nějakou práci: přendavá hrnce
na plotně, „šumuje“ v troubě, rozhází
peřiny na posteli, rozsype popel, přehází
nejšle, tváře mužských mydlí bramborem
atd. Po takovém úklidu – vlastně neúklidu zpívají ve Chmelné: „Chleba nechceme bráti, nakrmila nás máti; rač krejcárky neb dukáty hleďte nám dáti!“ Podobnou zprávu o Luciích, ale z novější doby,
z roku 1976, máme ze Strašína u Sušice.
Stavení tam obcházely především vdané
ženy. Lidé očekávali, že po svátku sv.
Lucie bude den už přibývat.

Vánoce
Vánoční zeleň plnila v lidových představách blahonosné a ochranné funkce. Někdy
se mylně spojuje s tradicí vánočního stromku, který má původ v německém městském prostředí. Na český venkov pronikaly stromečky poměrně pomalu. Před
první světovou válkou většina venkovských rodin vánoční stromek neměla. Adolf
(pokračování na straně 4)

V letošním roce se podařilo spolupráci
prohloubit při tvorbě brožurky s názvem
Rozumní lidé nakupují lokální potraviny,
která navazuje na naši loňskou kampaň
Jíst s rozumem a nabízí zajímavý průřez „těmi nejlepšími výrobci“ z našich
regionů. Brožurka podává základní přehled o existenci jednotlivých regionálních značek a snad i vzbuzuje zvědavost a zájem o poznání celého našeho
portfolia. Do konce roku by měla pokračovat i spolupráce na vzdělávacím programu, který přiblíží základy prodeje
lokálních potravin nejen formou školení, ale také e-learningového kurzu, který bude volně dostupný na internetu.

Regionální produkty se stávají nedílnou součástí velkých akcí, jako jsou stále
oblíbenější gastrofestivaly, milé je i to,
že se i restauratéři učí hledat místní
dodavatele, kteří jim už umí produkovat
skutečně prvotřídní kvalitu. Řemeslníci zůstávají jakoby v pozadí, jejich cesta k zákazníkovi je složitější. Ale i tam
se můžeme pochlubit hvězdami. Jednou
z mnoha nepřehlédnutelných osobností je Ing. Zuzana Bílková, zakladatelka
firmy BATEX, která coby čerstvá absolventka vysoké školy zachránila výrobu vlněných přikrývek v Palkovicích
na Frýdecko-Místecku. Její České přikrývky nesoucí značku BESKYDY originální produkt dobývají Prahu i Evropu, proto není divu, že v soutěži Žena
roku 2018 se umístila na třetím místě
v kategorii byznys.
Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace regionálních značek
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Národní park Šumava a ptačí rok 2019
Rok 2019 je věnovaný
šumavským
opeřencům
Je už tradicí, že Správa Národního parku Šumava věnuje
každý rok nějakému
specifickému tématu.
Po loňském Roce
šelem a letošním
Roce pralesů bude
bude rok 2019 věnovaný šumavským
opeřencům. A nebude
to jenom o tetřevu hlušci,
protože Šumava je útočištěm mnohých a vzácných ptáků,
kteří na území národního parku opět
nacházejí domov nebo se jim tu tak
dobře žije, že jejich stavy rostou. Například v posledních osmi letech na několika místech zahnízdili obrovští jeřábi
popelaví a narůstá i populace sokola
stěhovavého, nejrychlejšího živočicha
na planetě. Na šumavských loukách
jsou stále slyšet chřástalové, datlíka

tříprstého snad už nikde jinde v Česku,
než na Šumavě, neuvidíte. Rozmanitost pěvců je ohromná, stačí se teď
v zimě podívat na nejrůznější krmítka,
kam lidé sypou oříšky, semena slunečnice nebo rozvěšují lojové
koule. Je nádherné sledovat ten život nejen
kolem nich. Ptáci na
Šumavě jsou naštěstí
všude kolem nás.
Možná je hned neuvidíte, ale stačí se
jen na chvíli zastavit
a být potichu. Uslyšíte
hlasy mnoha obyvatel
ptačí říše, kteří přes zimu
zůstávají na Šumavě a dělají nám společnost.
Užijte si letošní zimu plnými doušky,
a to jak na běžkách, saních, sjezdových
lyžích nebo jen tak, pěším touláním
zasněženou krajinou. Jen na sebe dejte
pozor, nepřeceňujte své síly a nepodceňujte počasí – Šumava jsou totiž hory
jako každé jiné.
Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava

Záchrana šumavských rašelinišť pokračuje
Nejen krása vzácných mokřadů a jejich jedinečnost v rámci středoevropské krajiny vedou odborníky Národního parku Šumava
k intenzivní práci na jejich ochranu a obnovu. Vodní režim rašelinišť a meandrujících vodních toků je totiž mimořádně důležitý
pro správné fungování krajiny, lidé jej však v posledním období neustálým odvodňováním a napřimováním potoků zásadně poškodili. Negativní následky těchto zásahů nyní začínáme pociťovat.
V letošním roce Správa NP Šumava ve
spolupráci se svým přeshraničním sousedem NP Bayerischer Wald, německou
nevládní organizací ochrany přírody BUND
Naturschutz in Bayern a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích po velmi
náročném procesu schvalování zahajuje
téměř sedmiletý projekt LIFE for MIRES,
který ve zkratce znamená Život pro rašeliniště. Celý název projektu je Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu
biodiverzity a vodního režimu na Šumavě
a v Bavorském lese a to již mnohé vypovídá o jeho obsahu.
Práce na obnovu rašelinišť a mokřadů
v rámci tohoto projektu jsou z velké části
financovány z evropských zdrojů (program LIFE) a spočívají v přehrazování
odvodňovacích rýh a zavádění drobných
napřímených potůčků do jejich původních
řečišť. Tím se podpoří zvyšování hladiny
podzemní vody, celkové zadržení vody
v krajině a navrácení vodního režimu
do stavu před odvodněním. Dnes se ukazuje, že silné narušení mokřadů a vodních vazeb v krajině nebylo zcela správným krokem. I když technické úpravy
vodních toků a cílené odvodňování krajiny nás provází prakticky od dob, kdy
jsme začali využívat strojů s parním
pohonem, tak až dnes poznáváme negativní dopady rozsáhlých změn, které byly
doposud provedeny. A zejména těch spojených s vodou. Krajina se všemi provázanostmi jejích složek již nemůže tak
velké narušení zvládnout bez významnějších výkyvů. Voda dnes na mnoha místech chybí a to se projevuje mimo jiné
mnohem horšími důsledky klimatických
extrémů, které v posledních letech zažíváme. Začínající projekt, ač se dotýká
především území národního parku, má
nadregionální přesah a může být rovněž
inspirací pro zmírnění důsledků hrozícího
sucha v hospodářské krajině.
Obnova mokřadů totiž zvyšuje lokální
výpar a přispívá k ochlazování přehřívající se krajiny. Tím se podporuje tzv. krátký vodní cyklus, při kterém se voda vypa-

Horské vrchoviště se zvýšenou hladinou podzemní vody 3 roky po revitalizaci.
řuje a opět se do krajiny vrací v podobě
častějších dešťů. Chladící systém mokřadů byl přitom v minulosti významně narušen vysoušením a podstatným snížením
jejich rozlohy. Ukazuje se, že chceme-li
do budoucna zmírnit dopady hrozících
období extrémního sucha, přívalových srážek a bleskových povodní, bude zapotřebí přístup k hospodaření s vodou v krajině radikálně změnit.
O to se snaží i zaměstnanci NP Šumava,
kteří se revitalizacím vodních toků, rašelinišť a mokřadů věnují již od roku 1999.
Téměř dvacetiletá zkušenost v dané problematice přitom dost podstatně napomáhá při nápravě historických chyb. V rámci
programu Revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů bylo na území národního parku do dnešní doby znovu zavodněno již 680 hektarů mokřadů, což představuje kolem 62 km zablokovaných odvodňovacích kanálů a 5 km revitalizovaných
horských toků. Kontrolní měření na revi-

talizovaných lokalitách, která spočívají ve sledování hladiny podzemní vody,
kvality a množství odtékající vody, srážek, mikroklimatu i vegetace, ukazují, že
je to dobrá cesta.
V letošním roce s realizací LIFE projektu zahajujeme další etapu revitalizací. V průběhu nadcházejících sedmi let
budou probíhat práce za účelem obnovy fungujícího vodního režimu na dalších více než 2 000 hektarech rašelinišť
a jiných mokřadů, jako jsou například prameniště, mokré údolní louky nebo podmáčené smrčiny.
V současné době běží přípravná fáze projektu, která zahrnuje hlavně sběr terénních
dat a zpracování projektových dokumentací včetně důkladného projednání s dotčenými subjekty.
S prováděním revitalizačních opatření
bude započato na konci léta roku 2019.
Jednotlivé projekty budou realizovány prostřednictvím subdodavatelů, kteří uspějí

ve veřejných zakázkách. Jsou však i lokality, kde se do opětovného zavodňování
mokřadů mohou zapojit dobrovolníci při
takzvaných „Dnech pro rašeliniště“, kterých je na dobu trvání projektu naplánováno celých padesát. Cílem těchto setkání je, aby se lidé mohli přímo sami zapojit do záchrany cenných rašelinišť, získat
informace o důležitosti mokřadů pro vodu
v krajině a zároveň se podívat na místa,
kde tyto biotopy nebyly ovlivněny člověkem a mohou v celé šíři plnit svou nezastupitelnou roli.
V plánu je ale množství dalších programů,
výstav, populárně-naučných exkurzí či soutěží pro školáky i dospělé. Značné úsilí bude
věnováno tvorbě výukového programu pro
studenty středních škol i žáky základních
škol a spolupráci s jejich pedagogy. Snahou zkrátka je, aby měli jak návštěvníci,
tak obyvatelé národního parku a jeho okolí
co možná nejsnazší přístup k informacím
o tom, jak správně a účinně s vodou hospodařit, jak ji lze znovu vrátit do krajiny
a co vše pro naši společnost mokřady skutečně znamenají.
Neopomenutelným výstupem začínajícího projektu bude terénní sledování reakce obnovovaných lokalit i úseků krajiny
na znovuzavodnění. Úkolem Správy NP
Šumava a kolegů z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je zpracování terénních dat a jejich
následná prezentace veřejnosti.
Přípravy jsme zahájili v letošním roce,
první revitalizace jsou chystané na rok
2019. Pokud se tedy v příštím létě setkáte
v chráněném území se skupinkou nesoucí krumpáče a stavební materiál nebo
s malým bagrem, nemusíte se obávat.
Nejde o výstavbu hotelů či tenisových
kurtů, nýbrž o záchranu cenných biotopů, které se na Šumavě formovaly tisíce
let a podporují příznivé klima.
Veškeré aktivity plánované v projektu spojuje společný cíl navrácení ztracené vody do krajiny. Může inspirovat
vědce, hospodáře, studenty či zákonodárce, abychom neztráceli čas a začali
s vodou zacházet s patřičnou odpovědností. Neboť krajina bez mokřadů je krajinou bez vody a krajina bez vody je krajinou
bez života.
Lukáš Linhart, Ivana Bufková
Správa NP Šumava

Výlety za zimní
fotografií
Zimní období je pro fotografa možná trochu
fádní, co se týká barev. Většinou je krajina jednobarevná, ale i to má své kouzlo.
Plno fotografů se už těší na toto období.
Zajímavé jsou tekoucí řeky, říčky, potoky,
strouhy, kde lze najít pozoruhodné kompozice. Můžeme začít od velkých celků,
kde je například atraktivní pozadí (různorodý les, ohnuté stromy, lávka či strom
přes řeku, atd.) nebo i tvar řeky (meandry).
Dále můžeme přejít na polodetail a všímat si třeba zajímavých kamenů, sněhu
nebo ledu ve vodě. Nakonec si můžeme
vyzkoušet detail a najít zajímavé struktury nebo objekty na vodě, březích nebo
i pod hladinou.

Také lze pracovat s hloubkou ostrosti.
Zaostříme na zvolený bod, nastavíme nižší clonové číslo a ostatní popředí i pozadí budou rozostřené podle nastavené clony. Další možností je třeba rozmáznout
tok potoku či řeky, použitím delšího času.
Délku času je potřeba vyzkoušet. Záleží
totiž na více okolnostech, jak rychle voda
teče, kolik je v okolí světla, atd. V tomto případě je lepší použít stativ, aby byly
fotky ostré a nerozklepané. Nemáme-li
s sebou stativ, je dobré aspoň využít jakoukoliv pevnou podpěru (větev, kámen, kmen
stromu, atd.).
A které lokality jsou nejlepší? Asi nejfotogeničtější jsou řeky Vydra a Vltava.
Zajímavý je i Hamerský potok, jehož tok je
nejmalebnější a nejlépe dostupný od Horské Kvildy po Antýgl. Dále je pěkné údolí Vltavského potoka u Borových Lad.
A jen drobná rada na závěr – počítejte
s tím, že kvůli mrazu se rychleji vybíjejí baterie a tak je dobré mít alespoň dvoje
náhradní uložené v nějaké teplé schránce.
Štěpán Rosenkranz,
fotograf Správy NP Šumava
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Borovoladskem na běžkách
Vydáme se do obce Borová Lada ležící v centrální části Šumavy, zhruba 15 kilometrů od Vimperka. Přijet můžeme autobusem, v případě dopravy autem můžeme
zaparkovat na centrálním parkovišti v obci. Pokud si chcete výlet opravdu užít, doporučuji si ho naplánovat mimo víkendové dny a s ohledem na průběh jarních prázdnin ve velkých městech. Celkem důležitá je také odpovídající sněhová pokrývka, bez
té to prostě nejde – pro informaci o stavu běžkařských stop můžete navštívit portál
www.bilastopa.cz.

Ale k samotnému výletu. V případě dobrých sněhových podmínek máme dvě možnosti. Méně zdatní lyžaři se mohou vydat
na zhruba 10 kilometrový okruh okolo
známé Chalupské slati. Většina trasy vede
téměř po rovině, po loukách v mělkém
údolí Vydřího potoka, který se postupně
ztrácí v rozsáhlém komplexu slatí. Okruh
lze protáhnout směrem na Nové Hutě,
Pláně, Churáňov a dále přes Přilbu zpět,
popřípadě směrem na Alpskou vyhlídku a pramen říčky Volyňky, což nám ale
túru protahuje a je to již regulérní celodenní podnik.
Pokud máme rovnou v plánu delší, celodenní výlet na běžkách, můžeme se vydat
z Borových Lad směrem na Knížecí Pláně.
Po opuštění obce budeme míjet komplex bývalé roty pohraniční stráže, který
doufáme, již brzo přestane hyzdit okolí
a pomalu se zanoříme do lesa. Běžecká
stopa kopíruje lesní silničku na Knížecí Pláně a pomalu stoupá. Po zhruba
3,5 kilometrech se napojíme na cestu

zvanou Židovská a protože máme ještě
plno sil, užíváme si pěkné stoupání směrem k Bučině. Nahoře na Bučinské cestě
jsme již téměř 1 200 metrů nad mořem,
vystoupali jsme zhruba 300 výškových
metrů. Zde se také můžeme rozhodnout,
zdali si chceme výlet prodloužit o výšlap
úbočím hory Stráž a následný adrenalinový sjezd k pramenu národní řeky Vltavy

s návratem přes bývalý hraniční ženijní
pás a Holubí skálu na Bučinu. Pokud
zamíříme přímo na Bučinu, vydáme se
po stopě vlevo.
Za chvíli vyjdeme na loukách nad bývalou osadou Bučina – Buchwald, kde před
druhou světovou válkou žily stovky obyvatel, převážně německé národnosti. Kvůli
poválečným událostem zbyly ze stavení
jen fragmenty kamenných základů, staré
ovocné stromy a zarůstající kamenné
snosy v lukách. Stát zůstalo jen několik
budov využívaných pohraničníky, mimo
jiné i tzv. Pešlova chata, jejíž ruina byla
v devadesátých letech zásadně přebudována na hotel. Zde se za dobrého počasí
můžete pokochat výhledy na alpská panorámata. Z Bučiny lze pokračovat ještě
chvíli směrem od hotelu k hraničnímu
přechodu a po několika stech metrech
odbočit doleva směrem na Chaloupky,
Furik. Jsou to počeštěné názvy zaniklých
osad, které tvořily dohromady Bučinu.
Sjíždíme pozvolna z kopce zajímavou
krajinou, krajinou historicky odlesněnou
a poměrně intenzivně využívanou pro obživu obyvatelstva a nyní pozvolna zarůstající. Jakoby si příroda brala, co jsme ji kdysi
vzali… Po loukách dojíždíme k odbočce
ke hřbitovu a bývalému kostelu sv. Jana
Křtitele na Knížecích Pláních (Fürstenhut). Kostel byl odstřelen armádou v roce
1956, záměrně v neděli, aby to viděli věřící z německého Finsterau, kteří se právě
vraceli ze mše. I taková byla doba. Nyní
zde stojí pietní kříž.
Po chvíli se vrátíme do běžecké stopy a dojedeme k hájence na Knížecích
Pláních, kde se můžeme občerstvit před
závěrečnou etapou. Sportovci si mohou
trasu protáhnout třeba na Žďárecké jezírko směrem na Strážný a zpět.
My ostatní pokračujeme po občerstvení mírným sjezdem do údolí Vltavského potoka a následuje pozvolné stoupání na nám již známou Židovskou cestu
a sjezd do Borových Lad, kde zakončíme krásnou skoro 20 kilometrovou vyjížďku, možná trochu melancholickou a snad
i zpestřenou krásnými výhledy do krajiny.
Jiří Dolejší,
Správa NP Šumava

Novinky pro běžkařskou sezonu
Pohyb v zimě při nízkých teplotách je pro většinu osob daleko více fyzicky náročný,
než pohyb v letních měsících. Velkým nebezpečím pro naše tělo je chlad. Potíže způsobené chladem může zvyšovat vítr, provlhnutí, dehydratace, úzkost, nedostatek potravy, špatná fyzická i psychická kondice.

500 km udržovaných lyžařských tras, takže si můžete naplánovat túru sobě na míru,
která bude vyhovovat vašim časovým a především fyzickým možnostem.
Méně náročné okruhy různých délek
naleznete v okolí všech šumavských obcí.
Mezi nejnavštěvovanější okruhy patří Pramenský, který v letošním roce Správa NPŠ
pro běžkaře vylepšila – odstranila nebezpečné přejezdy přes cestu. Na úseku Kvilda – Bučina od letošní sezony zůstane už
pouze jeden přejezd cesty těsně před nouzovým nocovištěm Bučina. Nová část využívá staré lesnické průseky, které byly upraveny pro průjezd rolby. Díky tomu je tento úsek bezpečnější a také atraktivnější.

Skialpové lyže

Čeho se tedy vyvarovat? Být oblečen tak
akorát, příliš vrstev způsobuje nadměrné
pocení, následnou dehydrataci a provlhnutí oblečení, které pak neudrží naše tělesné teplo a máme tady prochladnutí, ne-li
něco horšího. Proto je dobré mít v batohu rezervní oblečení, které můžete využít, když přerušíte pohyb kvůli odpočinku, nebo když čekáte na ostatní – nikdy
nezůstávejte ve vlhkém oblečení!
Určitě nezapomeňte na vhodnou pokrývku hlavy – přes hlavu nám odchází až 50 %
tělesného tepla! A také dodržujte pitný
režim – v zimě není tak velká chuť k pití.
Pro pohyb po sněhu si můžete zvolit
kromě běžné chůze z několika možností.

Záleží na vás, čemu dáte přednost, nebo
co budete chtít vyzkoušet.

Běžky
Jejich předností je rychlost, lehkost a ladnost pohybu. V okamžiku, kdy si na záda
dáte „pořádný“ batoh, tak běžky už tak
úžasné nejsou. Stávají se poněkud „vratkými prkénky“ a to ještě pořád jedete
v upravené stopě, takže se neboříte. Jakmile se dostanete mimo stopu, tak začnete ten nápad proklínat.
Pokud nemáte touhu „toulat“ se všude
tam, kam se zakoukáte, tak věřte, že běžky a Šumava je ideálním spojením i pro
člověka, který se do zimních hor dostane jen občas. Na Šumavě naleznete přes

Jsou výrazně těžší a širší než běžky, takže
je nelze využít do strojově upravené stopy – ničíte ji! Pohyb na nich je mnohem
pomalejší, tedy kromě sjezdů. Pohyb ve volném terénu i s batohem je komfortnější,
jen pořizovací cena skialpinistické výbavy
je trochu vyšší. Šumava ale nepatří mezi
ideální ani vyhledávané skialpové terény.

Sněžnice

Nejpomalejší způsob, pomalejší než běžná
chůze, fyzicky náročné, skvělé pro občasný a pohodový pohyb ve volném terénu – v létě je můžete využít i do močálů,
dají se upevnit na téměř jakoukoliv botu.
Chůze se sněžnicemi je v udržované stopě zakázána.
Doporučení pro vás – sledujte Programy pro veřejnost, kde jistě naleznete vám
odpovídající procházku na sněžnicích.
Tomáš Jiřička, Správa NP Šumava
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Pamětníci v krajině

Šumava, jako česko-německé příhraničí, byla v minulosti územím víceméně
pokojného soužití Čechů a Němců. Byla
územím rozlehlých lesů a slatí, sklářských hutí, políček, horských luk a pastvin. Osudy dřívějších obyvatel vytvářely
společnou historii, kulturu a zvyky. Součástí jejich života bylo i stavění pamětních
křížů, božích muk a památníků. Ty symbolizovaly náboženské zakořenění obyvatelstva a připomínaly nejrůznější události z jejich života. Byly stavěny na rozcestích, návrších, v místech významných
událostí, ale i u usedlostí a církevních staveb. V důsledku poválečného demografického vývoje v příhraničí, který má sotva
kde obdoby, řada sídel zanikla a v krajině
zbyly pouze fragmenty dnes již neexistujících stavení, kostelů, kapliček, zarůstajících cest a kamenných zídek.
Poválečným vývojem byly také zpřetrhány kořeny a vztah k těmto, často rodinou
udržovaným, památkám. Postupně chátraly a řada z nich zcela zanikla. Jejich
zkázu přineslo i scelování menších polí
do rozsáhlých polností v rámci kolektivizace, ale i následné proticírkevní období, kdy byly nejen drobné církevní památky z krajiny systematicky odstraňovány.
Drobné kamenné památky však ovlivnily i některé praktické stránky života společnosti. V řadě případů jich bylo využito k vyznačení či stanovení průběhu hranic pozemků. Mnohdy se staly orientačními body v krajině, někdy mívaly vliv
i na vznik místních názvů.
Část těchto drobných památek přečkala
až do dnešní doby. Některé jsou relativně zachovalé, jiné poničené. Mnohé byly

opraveny krajany, další se staly místem
návratu a vzpomínek. Na opravu řady
dalších se čerpají dotační peníze a vrací
se v plné kráse do krajiny.
Na území Národního parku Šumava bylo
více jak 300 křížů, božích muk a dalších
památek opravováno v letech 2000–2004,
a tak je návštěvníci Šumavy při svých
toulkách krajinou opět mohou obdivovat
v plné kráse. I v dalších oblastech nejen
na Šumavě se postupně těmto památkám

věnuje pozornost a vrací se zpět do území jako pamětníci dob minulých. Jsou pro
nás jedněmi z posledních němých svědků historie a propůjčují území Šumavy
jedinečnost a osobité kouzlo. Zkuste jim
i vy, při svých toulkách zasněženou krajinou, věnovat trochu pozornosti – otevřou
se vám nové pohledy na Šumavu.
Jiří Kadoch,
Správa Národního parku Šumava

Aby děti zase nemusely uklízet
Co si do přírody přineseš, to si také odnes.
To je jednoduchá poučka, kterou mě učili jak doma, tak i ve škole před pár desítkami let. Měla by to být samozřejmá věc,
kterou jsem se neučil jenom já, ale miliony dalších lidí. Většina z nich si ji do života odnesla a hlavně se jí řídí, bohužel je
ale mnoho takových, kterým k srdci nepřirostla. A právě kvůli takovým lidem nejen
Šumava, ale i jiná místa vypadají spíše jako
smetiště, než nádherný, čistý kout, kam je
radost zavítat. Pracovníci Správy Národního parku Šumava, ať už jsou to strážci, obsluha informačních a návštěvnických středisek, lesnický personál a další,
vysbírají ročně několik tun odpadu, které
někdo vyhodil podél turistických tras nebo
i hlouběji do lesa.
Jenže kdo ten nepořádek dělá? Když
zastavím celou stovku nebo třeba i tisícovku návštěvníků, všichni mi shodně
řeknou, že odpadky v přírodě nenechávají a navíc takové jednání veřejně odsoudí.
Je tedy záhadou, po kom ty igelitové pytlíky, krabičky od cigaret, PET lahve, obaly od sušenek, bonbónů a podobně v té
šumavské přírodě zůstávají. Že by takový
binec dělali vlci, tetřevi, rysi nebo snad jeleni? Ne, jsme to zase jenom my, lidé a zase
jenom my, lidé, to uklízíme. Pomáhají nám
s tím nejrůznější spolky, zájmové skupiny nebo děti třeba v rámci akce Ukliďme
Česko – ukliďme Šumavu. V roce 2018
se do této celorepublikové akce zapojil
Národní park Šumava už čtvrtým rokem

vždy na jaře a na podzim. Její účastníci,
kterých bylo za celou dobu konání více
než 1 200 a z toho bezmála 900 dětí, každoročně sesbírají v průměru více než tunu
odpadků. V celkových číslech se v rámci této akce z nádherné šumavské přírody
odneslo 4 589 kg odpadu z čehož 571 kilogramů se mohlo dále vytřídit.
Chtělo by se zatleskat, jak šikovní jsou
účastníci akce Ukliďme Česko – ukliďme
Šumavu, ale to není na místě. Na místě je
alespoň poděkování všem, kteří jsou ochotni
uklidit nepořádek, který udělá někdo jiný.
Bohužel si myslím, že tito skvělí a obětaví lidé budou mít co uklízet i po skončení
této zimy. Nebo že bych se mýlil a všichni návštěvníci se budou řídit jednoduchou
poučkou: Co si do přírody přineseš, to si
také odnes?
Jan Dvořák,
Mluvčí Správy NP Šumava
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Přijďte si užít zimu do Kašperských Hor Povídání
o adventu
Stále vzkvétající šumavské město Kašperské Hory proslulo především spojením s hradem Kašperk, který je bezesporu jeho nejvýznamnějším kulturně historickým dědictvím. Byla by ale obrovská chyba během zimních i jarních toulek Šumavou opomenout
také návštěvu tohoto královského města, které se nachází v podhradí.

Krásná krajina se rozkládá do všech světových stran a nabízí nespočet příležitostí
pro pěší i cyklovýlety, které jsou jedinečnou příležitostí k odpočinku a zklidnění
v dnešním uspěchaném světě. V přízemí renesančně-barokní radnice se nachází infocentrum, kde si nezapomeňte zdarma vyzvednout mapku vyznačených naučných stezek a vycházkových okruhů. Těšit
se můžete na cesty, jež vás dovedou k překrásným výhledům do údolí Otavy nebo
oblasti střední Šumavy i na město samotné.

V Žihobcích se nosí
šaty kněžny Káči
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum v Žihobcích je veřejnosti otevřeno
už šestým rokem a pro své návštěvníky
se snaží připravovat nejen aktuální akce
a výstavy, ale také obnovuje a rozšiřuje
stálou expozici.
Letošní rok se nám podařilo díky dotaci
z fondu Plzeňského kraje zpestřit expozici
zámeckého pokoje o šatník kněžny Káči.
V šatníku zatím naleznete dvoje dámské
šaty z doby, v níž žila původem neurozená kněžna Kateřina, manželka knížete

Informační panely po cestě vás provedou
Amáliným údolím, jádrem nejvýznamnějšího zlatonosného revíru předhusitských Čech či po linii vojenských opevnění, tzv. řopíků.
Pokud v sobě máte hravého ducha, bude
pro vás jistě zajímavá mapa, která vás nasměruje ke kašperskohorským keškám.
Jedná se o deset krabiček, které skrývají
tajemný příběh nebo pověst a jsou dobře
ukryty po okolí. Lákavé jsou také pro děti,
pro něž je tak pěkná procházka zakončena

hledáním pokladu, při němž se zabaví
i většina dospělých hledačů.
V zimním období se při dostatku sněhu upravují kolem města běžkařské trasy.
Jste-li nadšení sjezdaři, pak vás jistě bude
zajímat Ski areál nacházející se na okraji
města. Mezi jeho vybavení patří i sněžná
děla, ta zachrání situaci při malé sněhové nadílce. Začátečníci mohou využít rad
profesionálů z lyžařské školy a je zde také
možnost zapůjčení veškerého vybavení.
Ti, kteří touží po odpočinku, mohou
načerpat zemskou energii v šumavských
bylinných lázních nebo ochutnat výbornou kávu v místní pražírně či kašperskohorské pivo z místního pivovaru.
Za dlouhých zimních večerů je pak
k nedocenění bohatý kulturní život s dostatkem akcí, které pořádá Městské kulturní
a informační středisko i další místní organizace. Nezapomeňte proto před svou cestou do Kašperských Hor navštívit webové
stránky města www.kasphory.cz. V povánočním čase se budou konat zajímavé prohlídky na hradě i ve městě a jaro přivítáme oblíbenou a již tradiční akcí – Velikonočním víkendem.
Martina Hamáková,
MěKIS Kašperské Hory

Gustava Joachima Lamberka, tedy z druhé poloviny 19. století. Šaty si může každá dáma vyzkoušet a v krásném prostředí zámeckého interiéru se vyfotit. Aby
to nebylo malým slečnám a holčičkám
líto, najdou se v šatníku také šaty pro
slečny ve věku cca 6–10 let a také šatičky pro ty úplně nejmenší, 3leté holčičky. Dobový oděv je součástí stálé expozice, proto si jej můžete přijít vyzkoušet
i v zimním období, kdy je muzeum otevřeno vždy v pátek a v sobotu od 9.30
do 15.30 hodin.
Veronika Kočí,
Muzeum a infocentrum Žihobce

Zpráva pro dobrou stopu

Pokud se chcete dozvědět více o obsahu
projektu Bílá stopa Šumava z pohledu
zapojených obcí i lyžařů, celé jeho znění
najdete na www.bilastopa.cz.
Budeme se snažit, aby alespoň některá
vaše přání byla splněna již v nadcházející
zimní sezoně. Ta by měla být, díky Městysu Strážný, který přispěl do společného
Bílého fondu mimořádnou a zásadní částkou, opět postavena na vlajkové lodi běžeckého lyžování na Šumavě – magistrále.

Daněk ve své knize o lidových zvycích
na šumavském Podlesí z roku 1935 tvrdil: „Vánoční stromek byl dříve málokde
ve městě, na venkově nikde.“ Podle jiných
zpráv vánoční stromky na Sušicku měly
po roce 1900 některé střední a bohatší
rodiny například v Sušici, Čejkovech, Zbynicích, Velharticích, Svojšicích, Pařezí,
částečně v Hrádku, Dobršíně a Kašovicích. Nejstarší zprávu o vánočním stromku v Kašperských Horách ve své rodině
zaznamenal Karel Klostermann ve svých
Červáncích mého mládí už k roku 1862.
Také vánoční nadílka nebyla ve starší době
samozřejmostí a prosadila se zřejmě působením příkladů z městského prostředí.

Těšíme se na Vás,

Bílá stopa Šumava – různé úhly pohledu
Bílá stopa Šumava je již lety prověřeným
systémem údržby běžeckých lyžařských
tras. Aby se tento systém dále vyvíjel, bylo
nutné provést průzkum, s cílem zmapování jeho funkčnosti (slabé a silné stránky),
zjištění potřeb cílových skupin a možností
zlepšení kvality a dostupnosti nabízených
služeb a poskytovaných informací. Průzkum byl proveden v zimních sezonách
2016/2017 a 2017/2018 prostřednictvím
dotazníkového šetření. Byly sestaveny
dotazníky pro starosty obcí, informační
centra a pro lyžaře samotné (sběr přímo
v terénu a prostřednictvím internetu).
Závěry průzkumu nastínily systémová
řešení některých ožehavých témat, např.
financování lyžařských tras. Jako přínosné
byly kladně hodnoceny stávající produkty
v rámci propagace (letáky, webové stránky,
a další). Dále průzkum odhalil např. zvyšující se poptávku po trasách pro bruslení,
jejichž vyhledání v mapových podkladech
nebylo doposud možné. V rámci plánovaného plnění výstupů průzkumu se zaměříme i na tuto problematiku.

(pokračování ze strany 1)

Nadílku tvořily obvykle jablka, ořechy,
křížaly, perník či kus vánočky. Někde se
děti těšily na dobroty jako svatojanský
chlebíček, lékořici, suché pečené hrušky,
sušené švestky, zázvorové pečivo a perníčky. Dárky tu přinášel „zlatý koníček“,
teprve v novější době Ježíšek.
Během Štědrého dne až do večera se
dodržoval přísný půst a v hospodářství se
vykonávaly jen ty nejnutnější práce. Ke
štědrovečerní večeři se podávala „Zwetschenbritschka“ – vařené sušené švestky
ve vlastní šťávě s cukrem a skořicí, dále
vánočka a jablka. Jinde si dali rybu, vánočku, jablečný závin, kávu a nakonec jablka a ořechy. Už odpoledne otec rodiny
připravoval „heilige Obendspan“ – štědrovečerní třísky, které se dávaly pod střechu, aby dům byl chráněn před bleskem.
Když se objevily první hvězdy, vycházel
hospodář k domovní studni. Do koryta
s tekoucí vodou vhodil hrst polní prsti
a svěcené soli, jako by chtěl vodu nasytit. Také pozorně dohlížel na to, aby každý doma měl na stěně svůj stín. Říkalo
se, že komu o této svaté noci stín chybí,
ten zemře ještě dříve, než přejde nový rok.
Po štědrovečerní večeři se překrajovala
jablka, lilo olovo a házelo střevícem podobně jako v jiných krajích. Na Hartmanicku chodívali o svatvečeru chlapci a dívky do sadu, třásli stromy a říkali: „Švestičko, třesu tebou; odkud se ozve psí
zaštěkání, odtud bude můj nejmilejší.“
Někde dívky nahlížely do studní, věřily,
že na hladině mohou samy sebe uvidět
jako budoucí nevěstu. V Nicově, Tuškově a některých dalších místech u Kašperských Hor se o štědrovečerní noci střílelo do vzduchu – obřadní hlomození mělo

Šumavská magistrála, která je vyznačena
od Zadní Zvonkové na jihu, po Železnou
Rudu na západě, bude pravidelně udržována min. 1x týdně po celou sezonu.
Nezbývá než si přát, aby nevznikly žádné
komplikace v údržbě lyžařských stop způsobené nedostatkem sněhu nebo polomy
a sezona se vydařila. Region Šumava je
připraven.
Tým RRA Šumava a RSŠ,
www.bilastopa.cz

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
Sbírkový účet Bílá stopa Šumava: 207602447/0600

odehnat zlé duchy a probudit přírodu, aby
v novém roce dala úrodu. V Hartmanicích, ale i jinde, o Štědrém večeru obcházeli pastýři domy a troubili na své trouby. Jasná štědrovečerní noc znamenala pro
obyvatele Šumavy úrodný rok, temná noc
špatný. „Lichte Mettn, finstere Stadln!“ –
Světlé vánoce, tmavé stodoly, stodoly zaplněné! Po návratu z půlnoční mše se na horní Šumavě pojídaly ještě tzv. půlnoční jitrničky – Mettenleberwürste.
Na Boží hod v tichu, klidu a sváteční
pohodě lidé rozjímali o příchodu Mesiáše na tento svět. Práce byla zapovězena,

někde se o tomto dni nestlaly ani postele. Svátek sv. Štěpána patřil na Šumavě
i v podhůří obchůzkám koledníků. O Štěpánu se mládež v hospodách občerstvovala kořalkou nebo pivem, vzácněji vínem
a připíjelo se na „krásu a sílu“.
Svátek sv. Jana (27. 12.) se slavil jako
svátek lásky a porozumění. V ten den
se na Šumavě žehnalo – světilo víno, které se pilo se slovy: „Pij lásku sv. Jana!“
Podle legendy se apoštolovi nepřátelé pokusili světce otrávit, ten však otrávené víno
požehnal, a to ztratilo svou smrtící sílu.
Svátek Mláďátek – betlémských neviňátek se světí 28. prosince. Ve Stachách
se o tomto dni „chodilo po mláďatech“.
Hospodyně tu pekly pečivo velikosti vdolku s dírkou uprostřed. To pak rozdávaly
dětem, které chodily ve skupinách a říkaly: „Milá paní, dejte nám mládě, aby vás
Pán Bůh pomlazil. Nedáte-li nám mládě,
Pán Bůh vám nedá dítě!“ Na horní Šumavě se svátek Mláďátek držel jako svátek
dřevařů. Ti v svátečních šatech navštívili ranní mši svatou a pak během dne svátečně odpočívali, případně konali jen ty
nejnutnější domácí práce.
Všeobecně rozšířená byla tříkrálová
obchůzka. Koledníci si přes kabát oblékli dlouhou košili a na hlavě nosili koruny
z tvrdého papíru, pomalované nebo polepené staniolem. V koledách tří králů se zpívalo o dlouhé cestě k jeslím Spasitele,
o hvězdě betlémské a o darech přinesených Jezulátku. S originální vánoční koledou chodívali v letech po druhé světové
válce také šumavští novoosídlenci – rumunští Slováci na Kašperskohorsku, zejména
z vesničky Dolní Dvorce. Měli s sebou
přenosný betlémek, recitovali a zpívali
svérázné koledy, které si přinesli ze své
původní domoviny.

V mnohých místech Šumavy se provozovaly lidové vánoční hry se zpěvy o Ježíškovi – Christkindspiel. Této úlohy se ujímala především mládež. Hrálo se ve vesnických hostincích nebo u sedláků ve velké světnici. Hru složenou v neumělých
verších doplňovali účinkující žertovnými
improvizacemi. Vystupovaly kostýmované osoby jako Josef, Maria s panenkou
a kolébkou, anděl, pastýři, tři králové,
Herodes, Kaifáš, hostinský, židé, čert…
Cenným protějškem německých lidových
her o Ježíškovi je česká vánoční hra z pošumavského Vlachova Březí z počátku 18. století, dochovaná ve dvou rukopisech ve Státním okresním archívu v Prachaticích.
Vánoční doba dříve končila až svátkem
Hromnic – Očisťování Panny Marie (Obětování Páně) – 2. února. K tomuto datu se
sklízely betlémy z kostelů, často i z domácností. Svíce – hromničky, které se v ten
den žehnají v kostele, se rozsvěcovaly při
bouřkách nebo u postele umírajícího. Připomínaly světlo víry, světlo věčného života. Na staré Šumavě se věřilo, že když
o Hromnicích vydatně sněží, přijde ten
rok pěkné jaro. Hospodář o tomto dni kontroloval stav zásob krmení. Byl spokojen,
když zbývala alespoň polovina.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Zima 2018/2019

Doma na ŠUMAVĚ

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce
do 15. 12.>PROHLÍDKY ZIMNÍHO ZÁMKU / Chudenice, Starý
czerninský zámek / zimní prohlídky vánočního zámku
pro předem objednané skupiny (min. 5 osob), dále
při návštěvě můžete zhlédnout výstavu Za ranních
červánků a výstavu betlémů. www.zamekchudenice.cz
do 28. 12.>KOUZELNÉ POHÁDKOVÉ VÁNOCE / Klatovy, Atrium
KD / výstava panenek našich babiček a prababiček,
loutek a rekvizit z dlouhé historie souboru Brouček,
dřevěných postaviček vyrobených pro radost. www.
mksklatovy.cz
do 31. 12.>ROK 1918 NA PRACHATICKU / Prachatice, muzeum /
výstava k 100. výročí konce I. světové války a vzniku
ČSR. www.prachatickemuzeum.cz
do 31. 12.>VOLÁNÍ DÁLEK / Žihobce, muzeum / výstava
výsledků z expedic a výzkumů spolku Zoogeos
Bohemia. www.zihobce.eu
do 11. 1.>OBRAZY A SOCHY / Prachatice, Galerie Dolní brána /
výstava českobudějovických umělců Miroslava Konráda a Petra Schela. www.prachatice.eu
do 31. 1.>STARÉ A NOVÉ HARTMANICE / Hartmanice, IC / výstava fotografií Huberta Babora. www.muhartmanice.cz
do 31. 1.>PERNÍKOVÉ VÁNOCE / Sušice, radnice / výstava
vánočních perníčků, pondělí – pátek 8–16 hodin.
www.mestosusice.cz
do 3. 2.>OBRAZY ZIMY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 19. – 21.
STOLETÍ / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / výstava
představí přes 130 obrazů zimy v tematických celcích
v průběhu dvou století. www.gkk.cz
do 3. 2.>HISTORIE STAVEBNICE MERKUR / Klatovy, vlastivědné
muzeum / výstava legendární stavebnice, malí i velcí
návštěvníci si mohou v malé dílničce něco sestavit.
www.muzeum.klatovynet.cz

prosinec 2018 – duben 2019

3. 12. >KONCERT KAPELY ČECHOMOR / Klatovy, KD /
od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
3. 12.>VÁNOČNÍ ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY / Klatovy,
divadlo / známý český režisér Zdeněk Troška vypráví
nejen o filmech, které všichni známe, ale i o jídle
a dietách, žrádle a dobrotách ve všech podobách, tedy
i v té vánoční, od 19.30 hodin. www.mksklatovy.cz
3. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT PETRY JANŮ SE SKUPINOU
AMSTERDAM / Sušice, KD Sokolovna / od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
4. 12.>MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ / Horažďovice, hotel
Prácheň / www.zus.horazdovice.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
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, soutěže, fotokoutek a další čertoviny. www.
mksklatovy.cz
5. 12.>ČERTOVSKÁ ŠKOLA / Sušice, Pivovar U Švelchů / čertovské úkoly, vysvědčení, odměny, od 18.30 hodin.
www.pivovarusvelchu.cz
5. 12. >MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD / Netolice / v 17 hodin
od hasičské zbrojnice. www.netolice.cz
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.horniplana.cz
5. 12.>ČERTOVSKÝ REJ, PEKELNÝ PRŮVOD / Prachatice,
náměstí / od 17 hodin/ www.prachatice.eu

do 3. 2. >KONEC STARÝCH ČASŮ / Klatovy, vlastivědné
muzeum / výstava o konci monarchie a začátku ČSR.
www.muzeum.klatovynet.cz

do 30. 4.>NÁHODNÁ SETKÁNÍ / Žihobce, muzeum / výstava
fotografií Jany Dvorské a Miloše Kašpara. www.
zihobce.eu

Krátkodobé akce
PROSINEC 2018
1. 12.>NEBÍČKO A PEKLÍČKO / hrad Rabí / Přijďte oslavit
svátek sv. Mikuláše na hrad Rabí. Co vás čeká? V nebi
plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte v několika
andělských zastaveních. U nebeské brány pak můžete
pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční přání,
od 12 do 16 hodin. www.hrad-rabi.eu
1. 12.>ADVENTNÍ KONCERT POD KŘÍDLY ANDĚLŮ / Stachy /
benefiční koncert Leony Machálkové od 17. 30 hodin
v kostele Navštívení Panny Marie. www.stachy.cz
1. 12.>PROMÍTÁNÍ POHÁDKY ANDĚL PÁNĚ 2 / Mouřenec
u Annína, kostel sv. Mořice / od 11 hodin komentovaná
prohlídka, od 19 hodin uvede Jiří Strach promítání
pohádky. www.pratelemourence.cz
1. 12.>ADVENTNÍ VĚNCE / Horažďovice, EC Proud / workshop
pro veřejnost. www.ddm-hd.cz
1. 12.>PEKLO PLNÉ ČERTŮ / Horažďovice, zámecký pivovar /
www.tyjatr.cz
1. 12.>HARLEJ / Horažďovice, KD / koncert rockové kapely,
jako host vystoupí skupina Rocksana, od 20 hodin.
www.kdhd.cz
1. 12.>MIKULÁŠSKÝ DEN / Bohumilice, zámek / průvod s čerty
a anděly na koních, zpívání koled, možnost svezení
dětí na koních. www.zamekskalice.cz
1. 12.>VÁNOČNÍ TRHY / Volary, náměstí / v sále radnice zahraje
hudební uskupení Zámecké trio. www.mestovolary.cz
1. 12.>ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK / Horní Planá / staré
šumavské recepty na dobroty ožívají, jakož i drobné
řemeslné práce, na dvorku rodného domu A. Stiftera.
www.horniplana.cz

6. 12.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopisu a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hod. u SEV, v případě nedostatku
sněhu se akce nekoná. www.npsumava.cz
7. 12.>ADVENTNÍ RAJSKÝ DVŮR / Brusírna Rajský dvůr u Annína / řemeslný trh šumavských produktů od 17 hodin,
rozsvícení stromku za pomoci čertů a andělů v 19 hodin,
ochutnávka punče a cukroví, prohlídka muzea a brusírny trochu jinak. www.kyralky.cz
7. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Sušice, centrum charity Prostor /
od 17 hodin. www.prostor.zone
7. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz
7. 12.>LUCERNA / Sušice, kino / divadelní hra A. Jiráska
v podání sušického ochotnického spolku SušDivOch,
od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
7. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ VEČERNÍ TRH / Chlumany / od 17 do
21 hodin. www.chlumany.cz
7. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Čkyně, synagoga / hudební
uskupení Pohoda live doplní dětský pěvecký sbor ze
Čkyně, od 18 hodin. www.synagoga-ckyne.cz
8. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Hrádek u Sušice, zámek /
koncert v podání Tria Karageorgiev, od 18 hodin.
www.zamekhradek.cz
8. 12.>ADVENTNÍ PEČENÍ / Volary, muzeum / pečení česnekových placek, housek, chleba a vánočky pod roubenou
střechou typického Alpského domu od 9 hodin. www.
mestovolary.cz
8. 12.>VÁNOCE NA HRADĚ / hrad Rabí / podvečerní prohlídky
s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu, dozvíte
se, jak dobu adventu a Vánoc trávili naši předci, překvapí vás oživlé postavy středověkých obyvatel hradu
a poodhalíte něco ze symboliky tohoto období, od 16
do 19.30 hodin. www.hrad-rabi.eu
8. 12.>KRAMPUS SHOW V PODZÁMČÍ / Chudenice / v 17
a 19 hodin průvod kolem Starého zámku, ohnivá
show, pyrotechnické efekty. www.zamekchudenice.cz
8. 12.>VÁNOČNÍ TRHY / Volary / zahájení adventních
koncertů v kostele od 18 hodin a zapálení adventní
svíce. www.mestovolary.cz

1. 12.>VÁNOČNÍ TRHY / Vimperk, MěKS / vánoční charitativní
bazar od 8 hodin, adventní řemeslný trh v Rožmberské
ulici od 9 hodin, zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu od 16.30 hodin. www.meks-vimperk.com

9. 12.>VENČÍME! / Horažďovice, DDM / vycházka rodičů
s dětmi od 14 hodin. www.ddm-hd.cz
9. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / adventní trhy
s kulturním programem od 9 hodin, vystoupí brněnští
Poutníci. www.mksklatovy.cz
9. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / hrad Klenová, purkrabství /
koncert skupiny Elias, vánoční spirituály a písně
z evropských zemí, české koledy a písně ve vícehlasých
úpravách, od 16 hodin. www.gkk.cz
9. 12.>ADVENTNÍ DÍLNA / Prachatice, muzeum loutky a cirkusu /
pohádková dílna a divadelní představení od 16 hodin.
www.prachatickemuzeum.cz
10. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ FR. STUPKY / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18 hodin. www.kphsusuice.cz
11. 12.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka
okolím s povídáním o historii, místopisu a přírodních
poměrech, sraz v 9.30 hod. u SEV, v případě nedostatku
sněhu se akce nekoná. www.npsumava.cz
11. 12.>VÁNOČNÍ FLORISTIKA S HANKOU ŠEBESTOVOU
KINDELMANNOVOU / Sušice, kino / ukázky vánočního
aranžování, drobný prodej. www.kulturasusice.cz
11. 12.>ČETNICTVO NA ÚSVITU REPUBLIKY / Klatovy,
vlastivědné muzeum / přednáška Bc. Miloše Skořepy
od 18 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

12. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM / Klatovy,
náměstí Míru / všichni si společně s Českým rozhlasem
zazpíváme tři známé české koledy, v programu vystoupí
Marián Vojtko a chlapecký pěvecký sbor HrOŠI,
od 16 hodin. www.klatovy.cz
12. 12.>ČESKO A BAVORSKO ZPÍVAJÍ KOLEDY / Alžbětín, hraniční nádraží / od 18.30 hodin. www.sumava.net/itcruda
13. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ / Volary / od 18 hodin.
www.mestovolary.cz
14. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

2. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Kašperské Hory / od 13 hodin
vánoční trhy na náměstí, výstava korálků Jarmily
Podzemské na radnici, tvořivá dílna ve vestibulu kina,
ukázka aranžování květin, zvonkový průvod, rozsvícení
vánočního stromu. www.kasphory.cz

8. 12.>ADVENT V „ENVIRU“ / Železná Ruda, návštěvnické
a environmentální centrum / pásmo nejkrásnějších českých
koled a vánočních zvyků, učinkují Staročeští koledníci,
tvořivá dílna, svařák, drobný prodej, od 10 hodin.
www.sumava.net/itcruda

2. 12.>VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, sál SZPŠ / pletení
vánočky, zdobení perníčků, ukázka vánočních vazeb,
výroba a prodej vánočních ozdob, výroba a prodej
drobné bižuterie, od 10 hodin. www.mksklatovy.cz

8. 12.>MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA / Hojsova Stráž, Hotel Na Stráži /
od 20 hodin hraje skupina Relax. www.zelezna-ruda.cz
8. 12.>ADVENTNÍ KONCERT AVE MARIA / Sušice, koncertní sál
gymnázia / od 19 hodin. www.mestosusice.cz
8. 12.>POCHOD LUCIÍ / Javorník / krajová tradice pochod Lucií,
setkání u kapličky sv. Antonína, rozsvícení betlému
a vystoupení Black Ladies. www.javorniksumava.cz
8. 12.>KLATOVSKÝ KLÁŠTERNÍ BAZAR / Klatovy, před
dominikánským klášterem / od 9 hodin. www.klatovy.cz

2. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Volary, kostel sv. Kateřiny /
od 16 hodin koncert žáků ZUŠ, od 18 hodin zapálení
1. svíce na adventním věnci. www.mestovolary.cz

8. 12.>SETKÁNÍ U KAPLE SV. BARBORY / Železná Ruda /
tradiční akce u ohně a s občerstvením, od 12 hodin.
www.sumava.net/itcruda

2. 12.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK / Horažďovice / sraz na zámeckém nádvoří ve 14 hod.,
provází Mgr. Roman Vaněk. www.muzeumhd.cz

8. 12.>LIPNO BEZ BARIÉR / Lipno nad Vltavou / handicapovaní sportovci si mohou zapůjčit vybavení zdarma.
www.lipno.info

21. 12.>LIDOVÉ VÁNOCE V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
VESNICÍCH / Janovice nad Úhlavou, stará radnice / hudební
zastavení na českých a moravských vesnicích s vyprávěním o dobových zvycích a koledách od 19 hodin.
www.janovice.cz
22. 12.>VÁNOČNÍ KONCERTY PĚVECKÉHO SBORU SVATOBOR / Sušice, Smetanův sál / od 17 a 19.30 hodin.
www.kulturasucice.cz
22. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Klatovy, kostel čs. církve husitské /
vánoční spirituály a písně z evropských zemí, české
koledy a písně ve vícehlasých úpravách v podání skupiny Elias od 18.30 hodin. www.elias07.webnode.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.horniplana.cz
23. 12.>KONCERTY NA KLATOVSKÉM NÁMĚSTÍ / Klatovy /
od 10 hodin dechová kapela Úhlavanka, od 13.30 hodin
kapela Big Band při ZUŠ Klatovy. www.klatovy.
cz/icklatovy
23. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Mouřenec u Annína, kostel sv.
Mořice / sbírka dárků pro seniory od 14 hodin. www.
pratelemourence.cz
23. 12.>VÁNOČNÍ TRH / Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein,
centrum / od 11 hodin tradiční vánoční trh, hudba
a zpěv, občerstvení. www.sumava.net/itcruda
23. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Volary, kostel sv. Kateřiny /
saxofonové trio Tilia, od 17 hodin. www.mestovolary.cz

15. 12.>ADVENTNÍ RECITÁL HANKY KŘÍŽKOVÉ / Horažďovice,
kostel sv. Petra a Pavla, Mírové náměstí / od 18.00 hodin,
recitál s adventní tematikou, vstupné 150 Kč, www.
horazdovice.cz
15. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT SUŠICKÉHO DĚTSKÉHO SBORU /
Sušice, Smetanův sál / od 15 a 17 hodin vystoupí Broučci,
Sluníčka; od 19.30 hodin vystoupí hlavní sbor Včelky.
www.susicesds.cz
15. 12.>ADVENTNÍ TROUBENÍ / Javorník / u kapličky sv.
Antonína. www.javorniksumava.cz
15. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Chanovice, zámecký areál /
tradiční koncert Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů od 18 hodin. www.chanovice.cz
15. 12.>ROCKOVÉ VÁNOCE / Horní Planá, sál KIC / vystoupí
metalové a rockové kapely, od 21 hodin. www.
horniplana.cz
16. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Volary, kostel sv. Kateřiny /
Martina´s Boys (Martina Pivoňková, David Holc
a Petr Míšek), od 17 hodin. www.mestovolary.cz
16. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / adventní trhy
s kulturním programem od 9 hodin, ve 13:30 hodin
vystoupí hudební skupina Neřež. www.mksklatovy.cz
16. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Mouřenec u Annína, kostel
sv. Mořice / Žihelský sbor od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

18. 12.>VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA / Sušice, náměstí /
vzpomínkový akt se zpěvem spirituálů u příležitosti
smrti V. Havla, od 18 hodin. www.kulturasusice.cz
19. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ / Horažďovice, hotel Prácheň /
www.zus.horazdovice.cz
19. 12.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / přijďte s námi
strávit příjemný večer při rukodělném tvoření, vyrábět
budeme vánoční ozdoby, přání a další dekorace, od 17
do 19 hodin. www.npsumava.cz
19. 12.>VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ LERCHOVA / Sušice, náměstí /
od 16 hodin. www.kulturasusice.cz

27. 12.>NAŠE VÁNOCE – SCREAMERS / Klatovy, divadlo /
tradiční předsilvestrovská show oblíbené travesti
skupiny Screamers, od 19.30 hodin. www.klatovy.cz
27. – 30. 12.>VÁNOČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašperské
Hory / návštěvníci získají zajímavé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě, doporučujeme
si místa na prohlídce rezervovat na tel. 376 503 413,
začátek vždy od 17 hodin. www.kasphory.cz/kultura
27. – 30. 12.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Švihov /
www.hradsvihov.cz
28. 12.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Kašperk / prohlídky
se zimní tématikou, divadla hradního spolku Pachmajr
nebo dětské výpravy do hradu, od 10 do 16.30 hodin.
www.kasperk.cz
28. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Železná Ruda / v kostele Panny
Marie Pomocné z Hvězdy vystoupí Železnorudský
smíšený sbor, sólisté, orchestr, od 18 hodin. www.
zelezna-ruda.cz
29. 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.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Mouřenec u Annína,
kostel sv. Mořice / od 11 hodin. www.pratelemourence.cz
29. 12.>ŽELEZNÝ PAŠERÁK / Železná Ruda / od 17 hodin
otevřený večerní skialpinistický závod na Pancíř,
start u domu Horské služby na Špičáku; 7. ročník.
www.zelezna-ruda.cz

30. 12.>SVĚTLUŠKY / Špičák, sjezdovka Sirotek / předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči, od 17 hodin. www.spicak.cz

24. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Kašperské Hory, náměstí / živý betlém
sehrají Radek Nakládal se svými přáteli a sušickou
hudební skupinou Strýčkova zahrádka, na závěr
zpívání koled, od 15 hodin. www.kasphory.cz
24. 12.>ŠTĚDRÁ HODINKA / Mouřenec u Annína, kostel sv.
Mořice / prohlídka kostela, zpívání koled, svařené
víno, od 11 do 12 hodin. www.pratelemourence.cz
24. 12.>X-MASS NIGHT / Sušice, KD Sokolovna / vánoční večer
s DJs od 22 hodin. www.kulturasusice.cz
24. 12.>PŮLNOČNÍ MŠE / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty /
mše s koledami od 24 hodin. www.kasphory.cz
24. 12.>HOJSOVKA SOBĚ / Hojsova Stráž, kostel / nejen vánoční
koledy zazpívá „Štědrovečerní hojsovecký orchestr“,
od 21 hodin. www.zelezna-ruda.cz
25. 12.>ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA / Horní Planá, sál KIC / od 20 hodin. www.horniplana.cz
25. 12.>VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK / Horažďovice, přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
25. 12.>SUŠICE JUNGLE ATTACK BY WENKOWSOUND /
Sušice, KD Sokolovna / od 21 hodin. www.kulturasusice.cz
25. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Žihobce, kostel / vystoupení
dětí od 10 hodin, poté bude následovat mše svatá.
www.zihobce.eu

30. 12.>SJEZD Z PANCÍŘE NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH / Pancíř /
prezentace před bývalým hotelem Hrnčíř, hromadný
výstup na start od chaty Pancíř, cíl na Weissově louce,
sjezd v historickém oblečení na historických lyžích
v 11 hodin. www.zelezna-ruda.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
31. 12.>SILVESTROVSKÉ JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ /
Vimperk – Kubova Huť / tentokrát na téma narozeninový
vlak – 100 let od vzniku ČSR, 125 let provozu železnice
ve Vimperku; akce se bude konat jen při obnovení
provozu v úseku Vimperk – Lipka. www.spzs.sweb.cz
31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SEDLO / Albrechtice /
www.rozhledna-nasedle.cz

25. 12.>SVĚTLA NAD BETLÉMEM / Netolice, kostel Nanebevzetí
P. Marie / živý betlém od 17 hodin. www.netolice.cz

31. 12.>MYSLIVECKÝ SILVESTR / Chanovice, KD / od 20 hodin.
www.chanovice.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.>PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH / Hojsova Stráž /
akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr,
od 23 hodin. www.zelezna-ruda.cz

26. 12.>VÁNOČNÍ SPLOUVÁNÍ OTAVY S LUBOMÍREM
BRABCEM / Sušice / start plavby: Sušice – u bývalého
PDA, cíl plavby: Čepice – kamenný most, informace
na tel.: 777 023 778 nebo na www.otava.eu
26. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SVATOBOR / Sušice, kostel sv. Václava / www.kulturasucice.cz
26. 12.>KONCERT MUSICAL FRIENDSHIP / Chanovice,
zámecký areál / od 18 hodin, skladby v úpravě pro
housle, kytaru a klavír v podání mladých hudebníků.
www.chanovice.cz
26. 12.>BĚH POD ČERNOU VĚŽÍ / Klatovy / závod dlouhý
4,8 km vedený po silnici, pořádá Triatlon klub Klatovy,
od 10 hodin. www.sumavanet.cz/triatlon

31. 12. >PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÁ MŠE PŘI SVÍČKÁCH / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / začátek
ve 23:55 hodin. www.pratelemourence.cz
31. 12.>SILVESTR / Klatovy, KD / k tanci a poslechu hrají
Ukradený vjecy, od 21 do 2 hodin. www.mksklatovy.cz
31.12–1. 1.>SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA JAVORNÍK / Javorník / k poslechu zahrají Šumavští
kozáci a Šumaři ze Stach, stánek s občerstvením
vždy od 10 do 16:30 hodin. www.javorniksumava.cz

LEDEN 2019
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
1. 1.>NOVOROČNÍ VYHLÍDKA Z CHANOVICKÉ ROZHLEDNY /
Chanovice / od 13 do 16 hodin. www.chanovice.cz

20. 12.>VÁNOCE S VŮNÍ SENTIMENTU / Klatovy, divadlo /
ZUŠ Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou
divadelní scénou Klatovy zve na vánoční koncert
hudební skupiny Sentiment, od 19.30 hodin. www.
klatovy.cz

1. 1.>PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU / Klatovy, náměstí / od
17.30 hodin kulturní program, ohňostroj, hraje
skupina Perutě. www.mksklatovy.cz
1. 1.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Annín – Mouřenec,
kostel sv. Mořice / od 10:30 hodin prohlídky kostela
a kostnice. www.pratelemourence.cz

20. – 23. 12.>ADVENTNÍ TRHY / Klatovy, náměstí / vánoční
trhy s kulturním programem, 22.12. Pražská mobilní
zvonkohra, 23. 12. Úhlavanka od 10 hodin, Big Band
Klatovy od 13.30 hodin. www.mksklatovy.cz

21. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti „Jak se Kašpárek těšil na Ježíška“.
www.loutky.unas.cz

27. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Hartmanice, synagoga / vánoční
spirituály a písně z evropských zemí, české koledy
a písně ve vícehlasých úpravách v podání skupiny
Elias od 18 hodin. www.hartmanice.cz

30. 12.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU / Horažďovice, KD / Malá
muzika Nauše Pepíka od 15 hodin. www.kdhd.cz

20. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED SE SIRKUSEM / Sušice, náměstí /
od 17 hodin. www.kulturasusice.cz

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

27. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie / Pěvecký spolek Prácheň, od 17 hodin.
www.psprachen.cz

29. 12.>KRAJSKÝ KLASIFIKAČNÍ ZÁVOD / Churáňov, l yžařský
stadion / veřejný závod v běhu na lyžích pro všechny
věkové kategorie. www.skisokolstachy.cz

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

17. – 23. 12.>ADVENTNÍ TRHY / Sušice, náměstí / trhy s kulturním programem, 17. 12. slavnostní zahájení od 16 hod.,
vystoupí žáci ZŠ T. G. M. www.mestosusice.cz

2. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Sušice, náměstí
Svobody / od 17 hodin. www.kulturasusice.cz

21. 12. >PETR KOTVALD / Horažďovice, kulturní dům /
od 19 hodin. www.horazdovice.cz

14. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT SUŠICKÉHO DĚTSKÉHO SBORU / Sušice, Smetanův sál / vystoupí hlavní sbor Včelky
od 19.30 hodin. www.susicesds.cz

16. 12.>TANEČNÍ SOUTĚŽ / Sušice, KD Sokolovna / od 10 hodin.
www.kulturasusice.cz

8. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Dobrá Voda u Hartmanic,
kostel sv. Vintíře / koncert Luboše Pospíšila na podporu
vybudování pietního místa na Stodůlkách od 16 hodin.
www.muhartmanice.cz

21. 12.>VYSTOUPENÍ PADDYS BANGERS / Sušice, náměstí
Svobody / od 17 hodin. www.kulturasusice.cz

14. 12.>JAK SE KAŠPÁREK TĚŠIL NA JEŽÍŠKA / Horažďovice,
Městské muzeum / od 17 hodin, loutková pohádka.
www.tyjatr.cz

16. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Hartmanice, synagoga / tradiční
koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů od 15 hodin. www.hartmanice.cz

2. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horažďovice,
náměstí / zpívání u stromu, posvěcení, rozsvícení.
www.horazdovice.cz

2. 12. >ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Železná
Ruda, u kostela / od 15 hodin odpolední program
s překvapením pro děti, Ježíškova pošta, v 17 hodin
zazpívá Železnorudský smíšený sbor, poté rozsvícení
vánočního stromu, zvonkový průvod na Belveder,
svařáček. www.sumava.net/itcruda

9. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Volary, kostel sv. Kateřiny / Trio
Flauto Traverso, od 17 hodin. www.mestovolary.cz

16. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT ORIGINAL BAND / Horažďovice,
hotel Prácheň / www.zskomenskeho.horazdovice.cz

1. – 2. 12.>ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ U SEIDLŮ / Český
Krumlov, 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

2. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horní Planá /
vystoupení hornoplánských dětí, sváteční slovo starosty města, od 17 hodin. www.horniplana.cz

9. 12.>IRENA BUDWEISEROVÁ A JAKUB RACEK: OD ADVENTU
DO TŘÍ KRÁLŮ / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice /
adventní koncert od 14 hod. www.pratelemourence.cz

12. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT – POUPATA A KVÍTEK / Horažďovice, hotel Prácheň / divadelní představení Poupata
a Kvítek. www.zskomenskeho.horazdovice.cz

do 22. 2.>DO ULIC / Horažďovice, Městská galerie / výstava
fotografií Davida Sládka. www.muzeumhd.cz

23. 2. – 6. 5.>ZDENĚK RUBÁŠ A PAVLA BREUOVÁ: SNADNÉ
JE SNÍT / Horažďovice, Městská galerie / výstava obrazů
a předmětů z recyklovaného železa. www.muzeumhd.cz

8. – 9. 12.>ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ U SEIDLŮ / Český
Krumlov, 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

12. 12.>VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA / Horská Kvilda, SEV /
přijďte si vyzkoušet svoji kreativitu a zručnost, od 16
do 18 hodin. www.npsumava.cz

do 10. 2.>SECESNÍ PŘÍPITEK VÍNEM / Klatovy, pavilon skla
PASK/ výstava pohárů na víno z produkce především
šumavských skláren. www.pask-klatovy.cz

do 30. 4.>Z JEDNÉ PALETY / Žihobce, muzeum / společná
výstava obrazů žáků malířky Olgy Hrachové. www.
zihobce.eu
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1. 1.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice / od 13 do 17 hodin
sváteční setkání ve skanzenu. www.chanovice.cz
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.>O BUDULÍNKOVI / Horažďovice, Městské muzeum / od
17 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz
4. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka
pro děti „Honza a zlá princezna“. www.loutky.unas.cz

Zima 2018/2019

Doma na ŠUMAVĚ

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
5. 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

prosinec 2018 – duben 2019

27. 1.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Horažďovice, přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
27. 1.>ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – POHÁDKOVÉ ZIMNÍ
KRÁLOVSTVÍ / Klatovy, KD / dětský pořad Míši Růžičkové
plný písniček a tance od 15 hodin. www.mksklatovy.cz

14. 2.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské
Hory, IS a SEV NP Šumava / na tvořivé dílně se seznámíte
s netradičním výtvarným programem, odreagujete
se od starostí všedních dnů a vlastnoručně si vyrobíte
originální dárek, od 14 hodin. www.npsumava.cz

28. 1.>ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ FR. STUPKY / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18 hodin. www.kphsusuice.cz

14. 2.>REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE SNB / Zadov,
LA Kobyla / snowboardové závody. www.lazadov.cz

29. 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

15. 2.>SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ / Horažďovice, Městské
muzeum / od 17 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz

31. 1.>OZVĚNY EKOFILMU PRO VEŘEJNOST / Horažďovice,
EC Proud / www.ddm-hd.cz
5. – 6. 1.>15 KM ŠUMAVOU / Špičák / veřejný lyžařský
závod pořádá lyžařský oddíl TJ Lokomotiva Plzeň,
tel.: 721 643 164.
6. 1.>TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA / Chanovice / sváteční charitativní obchůzka koledníků, výtěžek sbírky je určen
na dobročinné účely. www.chanovice.cz
6. 1.>NOVOROČNÍ KONCERT – PĚVECKÝ SBOR SVATOBOR /
Zdouň u Hrádku u Sušice, kostel / www.kulturasusice.cz
6. 1.>PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ / Sušice, náměstí Svobody / od
16 hodin. www.kulturasusice.cz

1. – 3. 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

12. 1.>NENUĎME SE DOMA – ROK PTACTVA / Stožec, IS /
vyrobíme ptáčkům krmítko z přírodních materiálů,
seznámíme se s ptačími druhy, které přilétají na vaše
krmítka v zimě. Dozvíme se, čím je krmit, abychom
jim neublížili, od 13 do 15 hodin. www.npsumava.cz
12. 1.>LIPNO BEZ BARIÉR / Lipno nad Vltavou / handicapovaní sportovci si mohou zapůjčit vybavení zdarma.
www.lipno.info
13. 1.>VENČÍME! / Horažďovice, DDM / vycházka rodičů
s dětmi. www.ddm-hd.cz
15. 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
15. 1. >ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ / Horažďovice, KD /
od 20 hodin divadelní představení. www.kdhd.cz
16. 1.>BLÁZNOVY ZÁPISKY / Horažďovice, KD / od 19.30 hodin
divadelní představení. www.kdhd.cz
16. 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
17. 1.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS /
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech,
od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí
objednání. www.npsumava.cz
18. 1.>KAŠPÁREK ZACHRAŇUJE CIRKUS / Horažďovice,
Městské muzeum / od 17 hodin loutková pohádka.
www.tyjatr.cz
18. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka
pro děti „Skřítek Dupynožka“. www.loutky.unas.cz
18. 1.>OTEVŘENÝ KRAJSKÝ PŘEBOR VE SNB / Zadov, LA
Kobyla / večerní paralelní slalom pro všechny věkové
kategorie. www.lazadov.cz
19. 1.>PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES / Horažďovice,
KD / od 20 hodin. www.horazdovice.cz
19. -20. 1.>KAŠPERSKÁ 30 / Churáňov / 8. ročník veřejného
závodu v běhu na lyžích. www.ski-tour.cz
20. 1.>DĚTSKÝ KARNEVAL / Sušice, KD / hry, soutěže
a ukázky z tanečního klubu Fialka, od 14 hodin. www.
kulturasusice.cz
21. 1.>VČERA NEDĚLE BYLA / Klatovy KD / odpolední posezení pro seniory s povídáním a písničkami, účinkují:
Pavlína Filipovská a Pavel Skalický, od 17 hodin.
www.mksklatovy.cz

3. 2.>STAŠSKÁ 15 / Churáňov, lyžařský stadion / krajský
přebor v běhu na lyžích pro všechny věkové kategorie,
70. ročník. www.skisokolstachy.cz
4. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
a SEV NP Šumava / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic)
přes Šibeniční vrch a vrch Vinice od 10 hodin. www.
npsumava.cz

19. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory,
IS a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic)
přes Šibeniční vrch a vrch Vinice od 10 hodin. www.
npsumava.cz

5. 2.>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

19. 2.>CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: GALAPÁGY / Sušice,
kino / od 17 hodin přednáší Tomáš Kubeš. www.
kulturasusice.cz

7. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – ALJAŠKA A YUKON / Kašperské
Hory, IS a SEV NP Šumava / nedotčené přírodní scenérie
lemované nejvyššími severoamerickými vrcholky sem
lákají romantiky i dobrodruhy, navštívíte národní park
Denali s nejvyšší horou severní Ameriky a mnohé
další krásné parky a rezervace, od 18 hodin. www.
npsumava.cz
7. 2.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / vyrobte si s námi originální přáníčka technikou vintage, od 17 do 19 hodin.
www.npsumava.cz
7. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS /
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech,
od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí
objednání. www.npsumava.cz
8. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin dětské
představení O prolhané princezně. www.loutky.unas.cz
9. 2.>LIPNO ICE MARATHON / Černá v Pošumaví / extrémní
závod pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch
nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz
9. 2.>LIPNO BEZ BARIÉR / Lipno nad Vltavou / handicapovaní sportovci si mohou zapůjčit vybavení zdarma.
www.lipno.info

24. 1.>KRAJSKÝ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE PČR V BĚHU
NA LYŽÍCH / Churáňov, lyžařský stadion / neveřejná akce.
www.lazadov.cz
25. 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
25. 1.>4TET – KONCERT, VERZE V. / Klatovy, KD / umělecky
plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev
vokálního seskupení, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
25. 1.>IRENA BUDWEISEROVÁ / Janovice nad Úhlavou, stará
radnice / zpěvačka spirituálů i jazzu a Jakub Racek
v komorním akustickém koncertu, od 19 hodin.
www.janovice.cz
26. 1.>REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA / Sušice, KD / tentokrát na téma květinový ples, od 20 hodin. www.
mestosusice.cz
26. 1.>VELBLOUD NA SNĚHU / Lipno nad Vltavou / do skiareálu
zavítá velbloud Šajtan. www.lipno.info
26. – 27. 1.>ROSSIGNOL DEMO TOUR / Špičák, Ski & bike /
možnost zapůjčení a vyzkoušení nových modelů lyží.
www.spicak.cz

19. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH – MODRAVA A OKOLÍ /
Modrava, parkoviště / podíváte se do známých i méně
známých míst v okolí Modravy, od 10 hodin. www.
npsumava.cz
19. 2.>THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL / Klatovy, divadlo / kapela ve svém vystoupení představí průřez celé
tvorby kapely Beatles, od 19.30 hodin. www.klatovy.cz
20. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před
Dřevákem / podíváte se až na vrchol Modravské hory,
délka trasy 7 km, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
20. 2.>FENOMÉN ŠMOK / Klatovy, divadlo / mimořádný večer
Pražského komorního baletu věnovaný prof. Pavlu
Šmokovi, od 19.30 hodin. www.klatovy.cz
21. 2.>TVOŘÍME Z FIMO HMOTY / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
ozdobte si lžičku, propisku nebo jiný, vám milý, předmět
z kovu nebo skla, od 14 hodin. www.npsumava.cz
21. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – ZMIZELÁ ŠUMAVA / Kašperské Hory, IS a SEV NP / vyprávění Emila Kintzla o životě
a místech, z nichž většinu na dnešních mapách Šumavy
už nenalezneme, promítání historických fotografií,
od 18 hodin. www.npsumava.cz

11. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
a SEV NP Šumava / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic)
přes Šibeniční vrch a vrch Vinice od 10 hodin. www.
npsumava.cz

22. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin dětské
představení Šípková Růženka. www.loutky.unas.cz

12. 2.>TCHYNĚ NA ZABITÍ / Sušice, KD Sokolovna / divadelní
hra od Jakuba Zindulky o tom, že ani sama Smrt
nezabrání tchýním prudit a montovat se do života
jejich mladým, od 19.30 hodin. www.kulturasusice.cz

22. 2.>HURÁ NA SNĚŽNICE / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
zábavné soutěžení na sněžnicích, převážně pro rodiny
s dětmi, v areálu a okolí IS a SEV od 10 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
22. 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
22. 2.>HISTORIE SKLÁŘSTVÍ A RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÉHO
KORÁLKU / Kašperské Hory, IS / Co to byly páteříky a jak
se vyrábějí vinuté perly? Dozvíte se o historii sklářství
na Šumavě a uvidíte výrobu skleněného korálku. Sami
si pak můžete zhotovit vlastní korálek, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

12. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech,
od 9.30 hodin, délka trasy 5,5 km. www.npsumava.cz
12. 2.>MAŠKARNÍ PLES SENIORŮ / Klatovy, KD / od 13 hodin.
www.mksklatovy.cz
13. 2.>TCHÝNĚ NA ZABITÍ / Horažďovice, KD / od 19.30 hodin
divadelní představení. www.kdhd.cz
13. 2.>ODPOLEDNE S TAJEMNÝMI NOČNÍMI LETCI ŠUMAVY- NETOPÝRY / IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory /
odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí ze života
těchto jedinečných létajících savců, nebude chybět
ani film, od 14 hodin. www.npsumava.cz
13. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před
Dřevákem / podíváte se až na vrchol Modravské hory,
délka trasy 7 km, od 9.30 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.>POHLEDY DO KRAJINY – JIŽNÍ INDIE / Kašperské
Hory, IS a SEV NP / podíváme se společně do pestré země
plné kontrastů, země, která člověku nabízí úplně jiné
bohatství, klid, pokoru, naději a víru…přednáška
s promítáním Jany Dvorské a Miloše Kašpara,
od 18 hodin. www.npsumava.cz

16. 3.>JÍZDA PŘES LOUŽI / Špičák, Ski & bike / překonání velké
louže na čemkoli, nájezdy se zkracují, od 14 hodin.
www.spicak.cz

26. 2.>SCREAMERS / Sušice, KD / představení travesti skupiny
od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
27. 2.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / vyrobte si s námi originální sněžítko, od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz

19. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory,
IS a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic)
přes Šibeniční vrch a vrch Vinice od 10 hodin. www.
npsumava.cz
19. 3. >CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: INDIE / Sušice,
kino / od 17 hodin přednáší Ilona Medová. www.
kulturasusice.cz

BŘEZEN 2019

21. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – NA MADEIRU ZA BROUKY /
Kašperské Hory, IS a SEV NP / přednáška Pavla Krásenského
s promítáním fotografií, od 18 hod. www.npsumava.cz

1. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti Čarovný proutek od Krakonoše.
www.loutky.unas.cz
2. 3.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Chanovice / od 12 hodin.
www.chanovice.cz

22. 3.>VODNÍKOVA HANIČKA / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz
23. 3.>VYNÁŠENÍ MORANY A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA /
Horažďovice, přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
23. 3.>WOHNOUT / Sušice, KD Sokolovna / koncert od 18 hodin.
www.kulturasusice.cz
23. 3.>DĚTSKÁ MAŠKARNÍ VESELICE / Chanovice, KD / akce
s hudbou a soutěžemi pro školní děti, od 14 hodin.
www.chanovice.cz
23. 3.>VELKÝ MAŠKARNÍ DOSPĚLÁCKÝ REJ / Chanovice, KD /
taneční akce s maskami a živou hudbou pro všechny
věkové kategorie, od 20 hodin. www.chanovice.cz
24. 3.>JARNÍ KONCERT / Kašperské Hory, kino / lidové písně
v podání Veselé trojky Pavla Kršky, od 15 hodin.
www.kasphory.cz

2. 3.>KARNEVAL S LIŠÁKEM FOXEM / Lipno nad Vltavou,
skiareál / www.lipno.info
2. 3.>KABÁT REVIVAL / Horažďovice, KD / od 20 hodin
celovečerní bigbít. www.kdhd.cz
2. 3.>MASOPUST / Volary / od 13 hodin vychází průvod
masek od radnice, od 19 hodin masopustní veselice
s pochováním basy, hrají Šumavští Šumaři. www.
mestovolary.cz

25. 3.>ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ FR. STUPKY / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18 hodin. www.zussusuice.cz
28. 3.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / jaro je tu a my
ho přivítáme ručně vyráběnými dekoracemi z ovčí
vlny a obarvíme si vajíčka, od 17 do 19 hodin. www.
npsumava.cz

2. 3.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Horní Planá / rozmařilé masky
pod vedením rychtáře tropí v ulicích rozruch, začátek
v 8 hodin u radnice, večer od 20 hodin masopustní
veselice v sále KIC. www.horniplana.cz
2. – 3. 3.>LIPENSKÝ MISTR / Lipno nad Vltavou, skiareál /
závod pro všechny věkové kategorie. www.lipno.info
3. 3.>SLOPE STYLE, BIG AIR/ Zadov, LA Kobyla / snowboardové
závody ve snowparku. www.lazadov.cz
4. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS a SEV
NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční
vrch a vrch Vinice od 10 hodin. www.npsumava.cz
5. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech,
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

28. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – NEJLEPŠÍ TREKY V PERU /
Kašperské Hory, IS a SEV NP / závěrečná cestopisná přednáška od 18 hodin. www.npsumava.cz
30. 3.>SIFON / Horažďovice, KD / od 20 hodin celovečerní
bigbít. www.kdhd.cz

DUBEN 2019
6. 4.>PROBOUZENÍ SKŘÍTKŮ A STRAŠIDEL / Mlázovy,
pohádková chalupa / otevření výstavy od 13 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz
8. 4.>SUŠICKÁ TANČÍRNA / Sušice, KD Sokolovna / od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
11. – 12. 4. 2019>BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN / Klatovy /
www.klatovy.cz

7. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – ANDALUSIE / Kašperské
Hory, IS a SEV NP / cestopisná přednáška Ondřeje
Vrhela s promítáním fotografií vás provede od Gibraltaru až po zasněžený hřeben pohoří Sierra Nevada,
od 18 hodin. www.npsumava.cz

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

7. 3.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS /
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech,
od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí
objednání. www.npsumava.cz

15. 4.>VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA / Horská Kvilda, SEV /
přijďte si vyzkoušet svoji kreativitu a zručnost, od 15
do 17 hodin. www.npsumava.cz

8. 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
8. 3.>O PRINCEZNĚ MEDUNIČCE / Horažďovice, Městské
muzeum / od 17 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz
8. 3.>KONCERT ŽENÁM / Kašperské Hory / legendární písničkář Vojta Kiďák Tomáško zazpívá spoustu písniček
k pousmání i zamyšlení, od 19 hodin. www.kasphory.cz
8. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka
pro děti Zlatý pták. www.loutky.unas.cz

22. 2.>RYBIČKY 48 / Sušice, KD / koncert od 19.30 hodin.
www.kulturasusice.cz

10. 3.>VENČÍME! / Horažďovice, DDM / vycházka rodičů
s dětmi. www.ddm-hd.cz

23. – 24. 2.>ŠUMAVSKÝ SKIMARATON / Kvilda / 33. ročník
závodu v běhu na lyžích. www.skimaraton.cz

17. 3.>JARNÍ BĚH, MEMORIÁL Z. STRNADA / Churáňov,
lyžařský stadion / veřejný závod v běhu na lyžích pro
všechny věkové kategorie. www.skisokolstachy.cz

21. 3.>TVOŘIVÁ DÍLNA – VÝTVARNÉ RECYKLOVÁNÍ /
Kašperské Hory, IS a SEV NP / vyzkoušíte si netradiční
výtvarné techniky a vyrobíte si originální dárek,
od 14 hodin. www.npsumava.cz

9. 3.>COUNTRY BÁL / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.
mksklatovy.cz

23. 2.>MOBILIZACE 1938 A MNICHOVSKÁ ZRADA / Chanovice, KD / přednášející z Muzea čsl. opevnění z let
1936 až 1938 z Chomutova a 4. Obrněná Prácheňsko,
od 15 hodin. www.chanovice.cz

17. 3.>JARNÍ OPEN SLALOM / Zadov, LA Kobyla / snowboardové závody. www.lazadov.cz

28. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – ISLAND, ZEMĚ OHNĚ
A LEDU / Kašperské Hory, IS a SEV NP / cestopisná přednáška
Vladislava Hoška o úžasné krajině na ostrově sopek,
lávy, ledu a gejzírů, od 18 hodin. www.npsumava.cz

22. 2.>MÍČEK FLÍČEK / Horažďovice, Městské muzeum /
od 17 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz

23. 2.>ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY / Železná Ruda, Belvedér /
závod v běžeckém lyžování klasicky, tříčlenné štafety,
od 11 hodin. www.zelezna-ruda.cz

15. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti Červená Karkulka. www.loutky.unas.cz

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

7. 3.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské
Hory, IS a SEV NP / tvořivá dílna s netradičním výtvarným
programem, odreagujete se a vlastnoručně si vyrobíte
originální dárek, od 13 hodin. www.npsumava.cz

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

15. 3.>HURÁ NA SNĚŽNICE / Kašperské Hory, IS a SEV NP/
zábavné soutěžení na sněžnicích (i bez …), převážně
pro rodiny s dětmi, v areálu a okolí IS, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

16. 3.>FESTIVAL DECHOVEK / Klatovy, KD / 16. ročník,
od 14 hodin. www.mksklatovy.cz

6. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před
Dřevákem / podíváte se až na vrchol Modravské hory,
délka trasy 7 km, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

10. 2.>VENČÍME! / Horažďovice, DDM / vycházka rodičů
s dětmi. www.ddm-hd.cz

14. – 17. 3. >ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA
AMATÉRSKÉHO DIVADLA / Horažďovice, KD / www.
horazdovice.cz

25. 2.>ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ FR. STUPKY / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18 hodin. www.kphsusuice.cz

6. 3.>ODPOLEDNE S RYSEM OSTROVIDEM / Kašperské Hory,
IS a SEV NP / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí
včetně promítnutí filmu ze života této naší největší
kočkovité šelmy, od 14 hodin. www.npsumava.cz

9. – 10. 2.>KRAMOLÍNSKÝ OBŘÁK / Lipno nad Vltavou, skiareál /
závod pro všechny věkové kategorie. www.lipno.info

23. 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

25. 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

19. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech,
od 9.30 hodin, délka trasy 5,5 km. www.npsumava.cz

9. 2.>ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž / sportovnězábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně
hojsovečtí hasiči od 13 hodin. www.zelezna-ruda.cz

22. 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

24. 1.>RYBNÍKY NA BLATENSKU III. / Chanovice, KD / beseda
s Ing. Janem Kurzem a prof. Jiřím Sekerou nad novou
knihou, téma příroda a rybníky Blatenska, od 18 hodin.
www.chanovice.cz

17. 2.>MAŠKARNÍ PRO DĚTI / Kašperské Hory, horský klub /
zábavný program pro děti, soutěže, dětská diskotéka
a volba nejhezčí masky, od 15 hodin. www.kasphory.cz
18. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory,
IS a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic)
přes Šibeniční vrch a vrch Vinice od 10 hodin. www.
npsumava.cz

6. – 8. 2.>FESTIVAL DĚTSKÝCH FILMŮ KAŠPÉRÁK / Kašperské
Hory, kino / www.kasphory.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 od 10 hodin. www.
npsumava.cz

28. 2.>TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA / Kašperské Hory, IS a SEV
NP / plstění mokrou i suchou technikou, od 14 hodin.
www.npsumava.cz

2. 2.>DĚTSKÝ KARNEVAL / Sušice, KD Sokolovna / od 14 hodin.
www.farnostsusice.cz

6. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava, sraz před
Dřevákem / podíváte se až na vrchol Modravské hory,
délka trasy 7 km, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

24. 2.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Horažďovice, přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz

28. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS /
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech,
od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí
objednání. www.npsumava.cz

1. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin dětské
představení Ošizený hastrman. www.loutky.unas.cz

3. 2.>PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME / Horažďovice, Kulturní
dům / od 20 hodin divadelní představení. www.kdhd.cz

11. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hod. pohádka
pro děti „Kašpárek a medvěd“. www.loutky.unas.cz

16. – 17. 2.>ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH / Churáňov,
lyžařský stadion / www.skisokolstachy.cz

ÚNOR 2019

2. – 3. 2.>VELKÁ CENA PLZNĚ / Hojsova Stráž / závod v běžeckém lyžování volným stylem. www.zelezna-ruda.cz

9. 1.>PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU / Železná Ruda
a okolí / na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký
Ostrý, zakončení v Hamrech. www.penzionhabr.cz

15. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
dětské představení Čert a Káča. www.loutky.unas.cz
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11. 3.>SUŠICKÁ TANČÍRNA / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená
tančírna pro dospělé pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
11. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční
vrch a vrch Vinice od 10 hodin. www.npsumava.cz
12. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech,
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
12. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH – MODRAVA A OKOLÍ /
Modrava, parkoviště / podíváte se do známých i méně
známých míst v okolí Modravy, od 10 hodin. www.
npsumava.cz
12. 3.>VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY / Sušice, KD Sokolovna /
od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
14. 3.>TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA / Kašperské Hory, IS /
plstění mokrou i suchou technikou od 14 hodin.
www.npsumava.cz
14. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – TOSKÁNSKO / Kašperské
Hory, IS / cestopisná přednáška Heleny Macenauerové
s promítáním fotografií z Toskánska od 18 hodin.
www.npsumava.cz

14. 4.>VENČÍME! / Horažďovice, DDM / vycházka rodičů
s dětmi. www.ddm-hd.cz

17. – 18. 4.>VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ / Klatovy / velikonoční
trhy s kulturním programem. www.mksklatovy.cz
18. 4.>VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA / Kašperské Hory, IS / jarní
kreativní tvoření pro malé i velké od 14 hodin. www.
npsumava.cz
20. 4.>BRUTUS / Horažďovice, KD / od 20 hodin celovečerní
bigbít. www.kdhd.cz
20. 4.>VELIKONOCE V POHÁDKOVÉ CHALUPĚ / Mlázovy /
hry a soutěže pro děti, pletení pomlázek a maňáskové
divadélko, soutěž o nejchutnější nádivku, od 13 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz
21. 4.>VELIKONOČNÍ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory,
náměstí / velikonoční trhy, zábavný program na náměstí,
tvořivé dílny a komentované prohlídky města. www.
kasphory.cz/kultura
25. 4. >MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY /
Klatovy, sál radnice / zahajovací koncert od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
27. 4.>DEN ZEMĚ A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Horažďovice, přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
27. 4.>POUŤ KE SVATÉMU VOJTĚCHU / Újezd u Chanovic /
odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha. www.
chanovice.cz
27. – 28. 4.>ŠAMPIONÁT MAŽORETEK / Klatovy, KD / Zemské finále – sóla a dua – Čechy. www.mksklatovy.cz
30. 4.>SLET JEŽIBAB / Sušice, ostrov Santos / od 16 hodin.
www.kulturasusice.cz
30. 4.>STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC / Chanovice /
tradiční akce. www.chanovice.cz
30. 4.>ČARODĚJNÝ REJ / Prachatice, náměstí / zábavné
hry nejen pro děti od 17 hodin. www.prachatice.eu
30. 4.>STAVĚNÍ MÁJE A ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE /
Horní Planá / od 17 hodin. www.horniplana.cz
30. 4.>MÁJKA NA LIPKÁCH / Horažďovice, Na Lipkách /
www.fkhd.cz
Změna programu vyhrazena.

Zima 2018/2019

Doma na ŠUMAVĚ

Sladký život na Šumavě
Uprostřed šumavských lesů v pohraničním městečku Železná Ruda se nachází
naše cukrárna Café Charlotte, jejíž rodinný
koncept, přátelská atmosféra a vynikající
zákusky oceněné mnoha cenami z ní bez
nadsázky dělají nejsladší turistický cíl
železnorudského regionu. V naší cukrárně si zakládáme na tom, že veškerý

sortiment nabízených dortů a zmrzliny je
vyráběn podle vlastních receptur a z prvotřídních surovin. Je to ale především přátelský přístup k zákazníkům a pohodová
domácí atmosféra, jež se nám zde daří
vytvářet, které jsou tím důvodem, proč
se k nám lidé rádi vracejí.
Již přes dvacet let své existence se Café
Charlotte stále řadí mezi nejlepší české
cukrárny. Jsme držiteli mnoha ocenění,
např. „Nejlepší cukrárna roku“ a byli
jsme v anketě redaktorů zařazeni mezi

TOP 10 cukráren v ČR. Několik našich výrobků je označeno certifikátem
ŠUMAVA – originální produkt® – patří
mezi ně dort čoko-jahody, smetanový
dort s pistáciemi a charlottka, jejíž čokoládová verze letos vyhrála také označení Česká i Dětská chuťovka v soutěži
„Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka a Dětská chuťovka“.
V této soutěži jsme za své výrobky získali
během uplynulých let celkem 33 certifikátů České a Dětské chuťovky a tři Ceny
novinářů.
Každoročně je zde také udělován titul
„Rytíř české chuti“, který zpravidla přísluší osobnosti z výrobní či odborné praxe,
která se svou dlouholetou prací v některém z potravinářských oborů mimořádně
zasloužila o výbornou pověst českých
potravin. Za úspěch lze považovat i pouhou nominaci v této kategorii, ale skutečný zisk titulu Rytíř české chuti pro spolumajitele cukrárny Jaroslava Nechvátala
za celoživotní mistrovství v cukrářském
oboru pokládáme v pestré a významné
konkurenci za obrovskou poctu a uznání
naší dlouholeté snahy udržovat nastavenou úroveň v kvalitě výrobků i nabízených služeb. Všechna získaná ocenění jsou pro nás především závazek
do budoucna.

Naše webové stránky, účet na facebooku i instagramu využíváme nejen
k reklamě, online objednávkám a komunikaci se zákazníky, ale také ke sdílení
fotografií, příběhů, informací a událostí
ze železnorudského regionu. Ten se především v posledním desetiletí stal velmi
vyhledávanou turistickou oblastí v zimní

lidový jarmark s pohádkami, skvělým
jídlem a trhem v Horní Plané v muzeu
Adalberta Stiftera, 7. a 8. 12. podpoříme

Certifikované produkty
i letní sezoně, k čemuž tak trochu (zcela
neskromně řečeno) přispívá i úspěch naší
cukrárny.
Díky svojí poloze na Šumavě a na hranicích s Německem je Železná Ruda právem považována za centrum turistického ruchu, které se velmi rychle rozvíjí
a přizpůsobuje požadavkům turistů: ať už
se jedná o zimní či letní aktivity, sportovní
nebo kulturní akce, cukrárna Café Charlotte má ideální polohu, odkud lze vyrážet na výlety, nebo kde si odpočinout po
náročném dni.
Ing. Monika Nechvátalová,
www.cafe-charlotte.cz

vznikající farmářské trhy v Zahradnictví
Krumlov. Další akce, kterých se zúčastníme, naleznete na našich FB stránkách.
Tam také najdete ocenění, která jsme
za naše karamely dosud získali. Jedno
z prvních ocenění je i certifikát ŠUMAVA
originální produkt®.
A na závěr se s vámi podělíme o upravený recept po babičce – placičky s jablky
a karamelem: Nastrouhejte si jablka, k nim
přidejte rozšlehané bílky nebo celá syrová
vajíčka, vaši oblíbenou mouku (uplatní
se i jiné mouky, např. pohanková, špaldová, ovesná i z mandlí), vánoční karamel
a ždibec soli, aby vám vzniklo husté těstíčko. Babička smažila placičky na sádle.
Hotové je můžete dozdobit zakysanou
smetanou, zavařeninou, ovocem, nebo
si je smlsnout jen tak.
Manželé Kalkušovi,
www.ceskykaramel.cz

Pro pivovar jsou ale podstatná piva.
Především se máme k čemu vracet. Jsou
to oblíbené a osvědčené „zimní“ druhy
piv: řada piv Bock, kdy v prosinci bude
mimořádně uvařena i várka Vimperského tmavého Doppelbocku 19° – Inocenc. Toto pivo bylo poprvé uvařeno

k požehnání novému vimperskému zvonu
Inocenc před pěti lety a i my si toto
výročí s Vimperkem rádi připomeneme
spolu s 250. výročím přivezení ostatků
sv. Inocence do města. Dalšími druhy je
Vimperský zlatý Bock 16° a Vimperský
jantarový Doppelbock 18°.
Vánoce už nemohou být bez Vimperského medového speciálu 15° a následně
zima bez Vimperského zázvorového speciálu 13°. V jarních měsících můžete
přijít ochutnat i tradiční vimperské pivo
Märzenbier 14°.
Od letošního podzimu pro vás máme
i dvě významné novinky. Ve spolupráci
s australským pivovarem, který jsme
i osobně navštívili a uvařili jim piva česká,
uvádíme na trh nově dva druhy australských piv „ale” vařených z originálních
chmelů a originálními postupy. Jsou to
světlý australský ale Blonde Beach Girl
13° a červený australský ale Red-haired
Beach Boy 14°.
Rádi vás samozřejmě přivítáme v pivovarské pivnici ve Vimperku s nabídkou
našich piv a studené kuchyně, otevřeno
je vždy v pátek 17–22 hod. a v sobotu

Na podzim jsme prodloužili značku ŠUMAVA originální produkt® na další 3 roky 9 výrobkům, 4 zážitkům a 2 službám.
Přinášíme vám jejich přehled. Kompletní seznam všech certifikovaných s podrobným popisem naleznete na internetové
adrese www.regionalni-znacky.cz/sumava. Navštivte nás také
na našem facebooku:

Výrobky je možné zakoupit na uvedené adrese.

Nová piva i zimní speciály v Šumavském pivovaru
Pro Šumavský pivovar ve Vimperku
začal podzim roku 2018 velmi úspěšně.
Společnost Hojdarovi, s. r. o., která pivovar vlastní a provozuje, se stala Firmou
roku Jihočeského kraje 2018 a v prosinci tohoto roku bude soutěžit s nejlepšími firmami dalších krajů o co nejlepší
celostátní umístění. Jak jsme se umístili
celostátně, si už ale musíte najít sami,
tyto noviny jsou již vytištěné.

„To pravé ze Šumavy“

www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt

Jak vzniká chuť Vánoc v karamelovně
Českokrumlovský karamel od Vaška –
vánoční, se nám, po několika letech experimentování s různými druhy koření v tekutém karamelu, podařilo krásně vyladit.
Stále to „nebylo ono“ a i nyní nás inspirovala naše dcerka Eva: „tak tam přidejte
plátek jablíčka.“ A chuť se stala takovou
tou vysněnou, prostě Vánoce v puse.
Tento karamel se osvědčil v čaji, grogu,
svařeném víně, jogurtu, na zmrzlině a na
vánočce moc dobře chutná našlehaný
s máslem. Všechny naše tekuté karamely
i s recepty na jejich všestranné použití,
příběh vzniku rodinné firmy, seznam
obchodů a trhů, kde se s námi můžete
i osobně setkat, naleznete na stránkách
www.ceskykaramel.cz.
Přímo v Českém Krumlově budeme
na prosincových trzích v centru na náměstí
vždy od pátku do neděle, 1. 12. vám doporučujeme navštívit krásnou akci – adventní
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Jihočeské přírodní
sklo – vltavín

Jan Palma
Latrán 149
381 01 Český Krumlov
+420 606 849 061
palmajan@seznam.cz
www.top1group.cz

Krumlovský
talisman štěstí

1. solární ck s. r. o.
Adresa dílny:
U Poráků 512
381 01 Český Krumlov
+420 606 849 061
info@1solarnick.cz
www.1solarnick.cz

Vimperské pivo

 ojdarovi, s. r. o.
H
Šumavský pivovar
Steinbrenerova 48/1
385 01 Vimperk
+420 388 310 511
rezervace@sumavskypi vovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Chlistovská keramika
Květa Korečková
KETTY
339 01 Chlistov 72
(okres Klatovy)
+420 607 985 206
ketty.keramika@seznam.cz
www.kettykeramika.com

Českokrumlovský
karamel od Vaška –
tekutý karamel

Karamelový sen s. r. o.
U Poráků 512
381 01 Český Krumlov
+420 723 550 005
info@ceskykaramel.cz
www.ceskykaramel.cz
Facebook.com/ceskykaramel

Svojšánci a měkoučké
výrobky z příze

Ivana Scheinostová
Farma Svojše
Svojše 43
341 92 Kašperské
Hory
+420 724 108 968
farmasvojse@seznam.cz
svojsanci.webnode.cz
www.farmasvojse.cz

Tkané a vlněné výrobky
z chráněné dílny NA VLNĚ
15–20 hod., o vánočních svátcích i více.
A pivo v lahvích je tradičně možné koupit i jindy, stačí zazvonit kdykoli během
naší práce v pivovaru. Tradiční česká
piva světlá, polotmavá a tmavá máme
na výčepu i v lahvích vždy.
Naše piva jsou dlouhodobě držitelem
certifikátu Šumava – originální produkt®,
můžete je ochutnat na Šumavě i v Praze,
aktuální seznam míst, kde se právě čepují,
najdete vždy na www.sumavskypivovar.cz.
Těšíme se na Vás!
Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk

Ivana Jiřičková
Bošice 45
384 81 Čkyně
+420 775 037 437
navlne@navlne.com
www.navlne.com

Uzenářské výrobky
ze Šumavy

Jiří Zelený
Farma Zelený
Drouhavec 3
341 42 Kolinec
+420 607 610 176
info@farmazeleny.cz
www.farmazeleny.cz

Rožmberský med

Jitka Bieblová
Přízeř 26
382 18 Rožmberk
nad Vltavou
+420 607 233 122
jitka.bieblova@centrum.cz
www.samotarozmberk.cz
www.facebook.com/Rožmberskýmed-576914535848604/

Certifikované zážitky
Staročeský řemeslný
jarmark Na Linecké stezce
Město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice
+420 608 965 919
mu.matrika@netolice.cz
netolicky-jarmark.webnode.cz
www.netolice.cz

Muškaření na Šumavě

Ing. Jan Šiman
Vodní 146
342 01 Sušice
+420 775 107 441
info@siman.cz
www.goflyfish.cz,
www.siman.cz

Pohádková chalupa –
Za pohádkou
na Šumavu
Mlázovy č. p. 18
341 42 Kolinec
+420 608 961 611
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovachalupa.cz

Šumavou
na elektrokole
e-Šumava.cz s. r. o.
Provozovna Hájovna
Větrník
Nová Hůrka 228 342 01 Prášily
+420 777 333 053
office@e-sumava.cz
pujcovna@e-sumava.cz
www.e-sumava.cz

Certifikované služby
Ubytování „U Beranů“

Carnero Czech, s. r. o.
Jiří Beran
K Samotám 424
340 04 Železná Ruda
+420 776 776 424
www.uberanu.cz
www.facebook.com/uberanu.cz

apartmány Modřínový dům
Švermova 86
382 26 Horní Planá
+420 603 333 362
info@modrinovydum.cz
www.modrinovydum.cz
facebook: ModrinovyDum

Zima 2018/2019

Šumavská
přitažlivost je
neodolatelná
(pokračování ze strany 1)
Vždy jsem cítil, že mám k Šumavě
specifický vztah a jsem s jejím územím
spjatý. Dnes zde mám chalupu, která mi
dává pocit toho, že jsem jedním z místních, nikoliv pouze víkendový turista.
Byl bych rád, kdyby ten obdobný pocit,
který mám v těchto místech já, měly jednou i moje děti, jelikož věřím, že ony si
tvoří stejný vztah k místům jako dospělí.
Moc bych si to přál.
A ještě jedno přání mám. Naše společnost by neměla ze svých přírodních
krás jen brát a spotřebovávat, ale měla by
i vracet, inovovat a rozvíjet. Je na každém z nás, jakým způsobem to učiní.
Podporovat zavedenou tradici a ctít její
hodnoty. Můžete sbírat v lese odpadky,
můžete čistit potoky a bystřiny, můžete
podporovat a rozvíjet regionální výrobky,
můžete vysázet nové stromky v lese,
seberealizací jakéhokoliv prospěšného
činu můžeme pomoci okolnímu prostředí a ještě k tomu nás bude hřát pocit,
že nejsme lhostejní k přírodě kolem nás
i k sobě samým.
Ing. Tomáš Kažmierski,
vrchní ministerský rada a zakladatel
značky „ŠUMAVA – originální
produkt®“

Doma na ŠUMAVĚ

Plzeňský kraj je nejen pro
turisty opravdový ráj
Plzeňský kraj láká k objevování bohaté
historie svými jedinečnými kulturními,
barokními a architektonickými památkami, zve za tajemnými hrady na Rabí,
Švihov, do Velhartic, za skvostnými zámky,

jakými je nejstarší rodové sídlo českého
rodu Czernínů, zámek Chudenice, novogotický zámek s galerií Klenová nebo Horšovský Týn. Umožní ohlédnutí se v čase
prostřednictvím expozic a muzeí. Nabízí
toulání se nedotčenou přírodou, po naučných stezkách i na kole po cyklostezkách,
kochání se výhledem do krajiny z výšek
rozhleden i aktivní vyžití ve sportovních
a relaxačních areálech, lanových centrech či dle sezony odpočinek u vody nebo
zimní zábavu ve skiareálech. Nejednoho
milovníka turistiky a přírody těší nové
zpřístupnění i vyznačení tras vedoucích
do míst, kde na ně dýchne krásná, téměř

nedotčená příroda v doprovodu všudypřítomného až ohlušujícího ticha. Unikátní
jsou návštěvnická centra na Šumavě či
Šumavské bylinné lázně nabízející skloubení lázeňství s přírodou. Devizou Plzeňského kraje je oblast Chodska, známá svým
osobitým folklórem a atmosférou, uchovávající si dodnes svoji původní podobu
bohatou na lidové tradice.
Plzeňský kraj skýtá pestrou škálu možností, kam se vydat za aktivním odpočinkem a půvabem míst turistického ráje.
Informace, události a top akce, co zajímavého se v oblasti kultury a cestovního
ruchu děje, naleznete na novém portálu
Plzeňského kraje www.turisturaj.cz. Stačí
si jen vybrat. Zažít tento region můžete
nejen jako turista, ale i jako historik, dobrodruh, sportovec, technik, pivař, voják,
folklorista, labužník či milovník kultury.
Iveta Žánová, Plzeňský kraj

Srub Javorná – o zimním setkání s Křemelnou

Křemelná. Jak zvučný a ryze šumavský
název, odkazující na sklářské řemeslo rozšířené v krajině této líbezné řeky. Milují
ji divoká zvířata, fotografové, básníci,
tuláci – všichni šumavští nadšenci.
Křemelná je jako všudypřítomná pohádková bytost, která nás na západní Šumavě
doprovází na každém kroku. Ač je po většinu svého toku řekou utajenou a nedostupnou, která se často skrývá v 1. zónách,
občas se dotkne, zejména svými mosty,
turistických cest, ba dokonce silnice. Jako
kdyby nám lidem chtěla připomenout, že jí
chybíme. Že jí chybí staré časy, kdy člověk potřeboval sílu její vody, aby z křemene stvořil sklo, rozpohyboval kola mlýnů
a horské dřevo dopravil až do nížin.
S odchodem lidí z jejích břehů po druhé
světové válce se však řeka stala tajemnější, divočejší, a my romantici jsme
po ní opět zatoužili. Je těžké vám, milým
turistům, přiznat, že řece Křemelné její
samota a nepřítomnost civilizace velmi
sluší. Současnost je ke Křemelné vlídná,

chrání ji a nechává žít po svém. Řeka, co
se měnila podle dějin lidí, se teď může
měnit sama, jak se jejímu divokému srdci
zlíbí. Síla pramene na Jedlové, meandry
na Zhůří, bobří hráze pod Malým Borem,
peřeje pod Paštěmi, starý dřevařský skluz
pod Sedlem – to všechno je pokaždé jiné
a dech beroucí.
Zimní tvář Křemelné není chladně bledá
ani nudně ospalá, jak by se v zimním nečase
mohlo zdát. Zatímco zima okolní krajinu
uspí, Křemelná i v mrazech čaruje a hýří
barvami. Všechny odstíny modré od tyrkysové až po temnou indigovou pronikají
se zimním světlem vysokými ledy, které
se zavírají nad černými meandry. Promrzlé,
jemně zelené rašeliníky na březích širších
zátočin kontrastují s jantarovou až krvavou rašelinnou vodou, ve které vykukují
pocukrované balvany. Tam, kam slunce
jen tak nedopadne, odráží se v hlubších
tůních padlé stromy a okolní prostříbřená
krajina. Čerstvý sníh pak odhaluje vydří
stopy, řeka bublá a tiše čeká na zimní
setkání s námi, lidmi.

A kde se můžete setkat se zimní Křemelnou? Pramen řeky Křemelné (výchozí
místo – Javorná), Silniční most okupovaný bobry pod Malým Borem (výchozí
místo – parkoviště Malý Bor), Zhůří
(výchozí místo – Staré Hutě nebo Starý
Brunst), Frauenthal (výchozí místo Šerlův dvůr), Most pod Stodůlkami (výchozí
místo – Velký Bor), Soutok Křemelné
a Vydry (vznik Otavy – Čeňkova Pila).
Při dostatku sněhu je nutné dorazit na
většinu setkání s Křemelnou na běžkách.
Ve Srubu Javorná hosté najdou tipy na
výlety s běžkami, ale i bez nich. Pro lyžaře
i pěší turisty nabízíme příznivé aktuální
ceny nejen pro letošní zimu 2018/2019.
V třípokojovém, ekologicky zařízeném
apartmánu s výhledem do velké zahrady
a na hory, můžete plánovat zasněžené
výlety podle různých materiálů Národního

parku Šumava, ale také přímo z naší Výletní
knihy. Aktuální tipy najdete i na našich
sociálních sítích. Ubytování ve Srubu
Javorná si oblíbily zejména menší skupiny přátel, větší rodiny s malými dětmi
a jejich čtyřnohými kamarády. Všechny
vás srdečně zveme a přejeme vám vydařená zimní setkání se šumavskou krajinou.
Více na www.srubjavorna.cz.
Bc. Eva Michňáková,
Srub Javorná – Partner NP Šumava

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

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

Doma na ŠUMAVĚ – Sezonní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy • Evidence MK ČR E 17 107 • Noviny
vydává Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p. s. (384 73 Stachy 422, www.rras.cz), ve spolupráci s Asociací
regionálních značek, o. s. (www.arz.cz) a Správou NP Šumava (www.npsumava.cz) v nákladu 15 000 výtisků. •
Úvodní foto: Vladimír Kunc • Grafika a sazba: 2123design s. r. o. • Kontaktní osoby: Kateřina Vlášková, RRA
Šumava, tel.: +420 380 120 263, e-mail: vlaskova@rras.cz • Monika Kytlicová, RRA Šumava, tel.: +420 380 120 271,
e-mail: kytlicova@rras.cz.
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Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?

Úplně zapomenuté štrynkalce ze Šumavy
Jídlo má nejen utišit hlad, ale hlavně obohatit ducha. Rád vzpomínám, jak moc
mi chutnala jídla od babiček ze Stach
a z Kůsova. Českého názvu jsem se nedopátral, pamětníci tento pokrm znají pod
názvem štrynkalec. Nejblíže je asi našemu
štrůdlu a také se většinou plní jablky.
Málokde platí přesněji fakt, že jídlo je
obrazem kraje, jako na Šumavě. Je odrazem jeho přírodních podmínek, dovedností, tradic, vlivů a v neposlední řadě také
historie. Zapomenuté recepty a pokrmy
našich předků, které vychází z místních
možností a surovin, jsou podobné v jednoduchosti a opakování se stejných surovin, ale také ve velké škále jejich využití.
Těsná blízkost Bavorska dává podobu
také zdejšímu jazyku, jehož dvojjazyčnost vždy pomáhala zdejším řemeslníkům k získávání práce za hranicemi
území a státu, ale také k přijímání nových
poznatků ve stravování. Ty pak obohacovaly zdejší původní, tradiční kuchyni.
Recepty se tehdy předávaly ústně, v té
době také mnoho lidí neumělo číst a psát,
kuchařky v písemné formě se mezi lidmi
běžně nevedly. Brambory, to jsou královny
podzimu. V rozšíření brambor v počátku
bránila nedůvěra. Až s příchodem války
v druhé polovině 17. století a velkým
nedostatkem jiných plodin, se brambory rozšiřují mezi lid a zanedlouho
se brambory stávají základní potravinou pro většinu Evropy. Velkou změnu
v lidové stravě začínáme zaznamenávat

s nárůstem počtu městského obyvatelstva, které si muselo více surovin nakupovat. Hospodyňky se musely naučit
nové postupy, jak připravit co nejvydatnější a nejchutnější pokrmy z menšího
množství surovin. V této době se výrazně
rozrůznila strava více méně soběstačných
obyvatel venkova a strava obyvatel měst,
zejména chudších vrstev, odkázaných
často jen na nákup potravin. Štrynkalce
jsou jednoduché, z bramborového těsta.
Uvařené a vychladlé brambory nastrouháme, přidáme hrubou mouku, celá vejce,
sůl a dobře propracujeme tužší těsto.
Na pomoučeném vále vyválíme těsto
na plát a vyřízneme obdélníky. Nastrouháme na jemno jablko, které do připraveného plátu zabalíme. Pak stačí pánev
s rozpáleným sádlem, v němž připravený
váleček dozlatova upečeme.
A štrynkalce jsou hotové.
Miroslav Kůs Andres,
Kašperské Hory

Z historie turistické chaty na Můstku

V roce 1924 nechal Michal Ernst, starosta Hojsovy Stráže (něm. Eisenstrass),
postavit na Můstku turistickou chatu, která
se stala velmi záhy vyhledávaným místem
českých i německých turistů. V roce 1931
se rozhodl, že chatu zmodernizuje a rozšíří. V přízemí vznikly tři pokoje, v podkroví dalších 11. Chata se pyšnila elektrickým osvětlením, vodovodem a zejména
velkou restaurací.
V lednu 1936 chata přešla do českých
rukou a stala se majetkem Klubu českých
turistů, odbor Klatovy. Bohužel se nedochovala, dne 27. 12. 1995 zcela vyhořela.
Na stejném místě by měla stát pravděpodobně již v roce 2019 celodřevěná 20 m
vysoká rozhledna. V dolní části objektu
je projektován „chráněný prostor“, který
budou moci využít návštěvníci v případě nepříznivého počasí. Na Můstek
(1 235 m n.m.) vedou tři značené turistické
trasy a to ze Špičáckého sedla, Hojsovy
Stráže a z Javorné.
K osobě Michala Ernsta se váže zajímavá
historka, kterou zaznamenaly v roce 1939
Národní Listy ve svém lednovém Večerníku s palcovými titulky (doslovný přepis):
„Chtěl zničit český podnik a zničil se
sám, kdo bude soudit defraudanta z obsazeného území?
V Hojsově Stráži na Šumavě měli starostu Ernsta, který byl současně pokladníkem místní Reifeisenky. Ještě když Hojsova
Stráž byla naší obcí, prozradilo se, že Ernst
zpronevěřil Reifeisence přes 600 tis. Kč.
Nastal tehdy ve městě i okolí velký poprask

a pan starosta zmizel. Z Prahy přijela revisní komise a ta zjistila, že Ernst, používaje veliké důvěry u svých straníků, kteří
měli představenstvo Reifeisenky v rukou,
skutečně zpronevěřil na 700 tis. Kč. Jeho
strana chtěla případ, který jí byl velmi nemilý, zprovoditi ze světa a zaplatiti, ale
když byla seznána konečná cifra zpronevěry, couvla a tak se Ernst po návratu
z exilu dostal do vazby soudu.
Přiznal se ke zpronevěrám, ale hájil
se tím, že chtěl zničiti českou turistickou chatu na Pancíři, postavil německou
na nedalekém Můstku, a tím se dostal
do finanční tísně, z které chtěl vyváznouti
zpronevěrami.
Ernst byl již od května ve vazbě krajského soudu v Klatovech, a poněvadž
jeho případ nebyl vyřízen ani do záboru
Hojsovy Stráže, zůstal tam až do dnešních dnů. Měl býti v těchto dnech souzen. Za tím účelem se sjeli ke krajskému
soudu do Klatov právní zástupci postižených soukromých účastníků i svědci, ale
předseda soudu pouze prohlásil, že je proces odložen.
Musí být vyčkáno rozhodnutí příslušnosti
soudu, nebo smlouvy mezi naším státem
a Německem o postoupení nevyřešených
soudních případů. Bude-li Ernst souzen již
soudem říšskoněmeckým, odpyká i tam
své nepoctivé vybírání svěřených peněz
jistě velmi těžce.“
O dalším osudu bývalého starosty Ernsta není již z Národních listů nic známo.
Josef Růžička,
gabreta-byerwald@email.cz

