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Pojďte se s námi toulat

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Zveme vás na výlet na běžkách
z Churáňova na Zhůří. Více se
dočtete na straně 4.

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

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

Sladké Vánoce
Na Vánoce, většinou společnosti snad
nejintenzivněji prožívané výroční svátky
u nás, lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu.
Oblasti, do kterých se promítají, jsou
různorodé, názory na ně pestré. Jednou
z takových oblastí je každoroční pečení
vánočního cukroví, které v současnosti ke
svátkům v závěru roku neodmyslitelně
patří. Podobně jako v létě houbaření je tato
činnost téměř českým národním sportem.
Hospodyňky se předhánějí v množství
napečených (i nepečených) druhů, každoročně už koncem října, počátkem listopadu
začíná čilý výměnný ruch s novými neotřelými recepty a je radostně vítán každý,
kdo tyto sladkosti rád pojídá bez ohledu
na zdravotní následky, jen aby snažení
pekařek a pekařů a jejich práce nepřišly
nazmar. Ještě generace našich prababiček
pamatuje dobu, kdy vánočním sladkým
pokrmem byla pouze vánočka, případně
buchty či jiné tvary pečené z kynutého
těsta pro štědrovečerní večeři k různým
sladkým omáčkám a rozvarům.
Pečení vánočního cukroví je tak jevem
relativně mladým, spojeným nerozlučně
s cukrem. Do Evropy se znalost cukru
dostala s křižáckými výpravami v prvních stoletích 2. tisíciletí našeho letopočtu. Po celý středověk a i později se třtinový cukr do Evropy dovážel, byl proto
drahý, dostupný jen nejbohatším vrstvám
společnosti. U nižších společenských vrstev byl znám spíš jako léčivo prodávané
v apatykách.

Proto je zřejmé, že ani cukrářů v Čechách
nebylo mnoho. K roku 1501 je v Praze
zaznamenán jeden cukrář – Mates, ve
druhé polovině 16. století je již v Praze
vedeno 14 mistrů cukrářů. Všechno to
však byli cizinci, povolaní k nám ke dvoru.
Zásadním zlomem pro větší znalost a použití cukru byly napoleonské války. Díky
kontinentální blokádě dovozu ze zámořských kolonií se hledala cesta, jak získávat cukr z rostliny, která se může pěstovat v drsnějších evropských podmínkách.
Po mnoha pokusech a nezdarech se jako
nejvhodnější ukázalo získávání cukru
z cukrové řepy. Postup sice vynalezl již
v roce 1509 francouzský botanik Olivier
de Serres, ale jeho postup se neujal. Rozvoj cukrovarnictví (a tím i pěstování cukrové řepy) umožnil až lepší postup vynalezený v roce 1747 berlínským chemikem
A. S. Marggrafem. Na konci 19. století
již převažovala výroba řepného cukru
(pokračování na straně 3)

Střípky odjinud
Regionální garden food
festivaly jedou

Naše regiony mají co nabídnout
V loňském roce jsme oslavili desáté výročí vzniku regionálních značek. Vydání prvního šumavského certifikátu se ale datuje až létem 2006. Byl vystaven
Ing. Pavlu Sarauerovi na Šumavskou holubičku, která se stala pro šumavskou
značku do jisté míry symbolem, a po mnoha obnovách platí dodnes.
Deset let je v dnešní uspěchané době
hodně. A i když dvě další „zakládající“
značky – Krkonoše a Beskydy – se svými prvními certifikáty pyšní ještě o pár
měsíců déle, šumavská značka jednoznačně vede pomyslný peloton
v kontinuitě své práce. Je to jistě
zásluha koordinátora – Regionální rozvojové agentury Šumava –
a stabilního dvoučlenného týmu,
který se značce věnuje. Až železná
pravidelnost, s níž vycházejí informační noviny i katalog s aktuálním
přehledem všech držitelů certifikátů, nemá v celém systému regionálních
značek obdoby. Své ovoce nese i systematická práce s informačními centry
a dalšími partnery v regionu. Jednoduše
je to tak, že značka ŠUMAVA originální produkt® je prostě na Šumavě vidět.
Právě viditelnost je první podmínkou
úspěchu iniciativy, která si předsevzala nesnadný úkol – podporovat všechny, kdo vyrábějí nebo poskytují služby
kvalitně, šetrně k životnímu prostředí
a s vědomou vazbou na region, v němž
působí. Za deset let fungování regionálních značek se zapojila – někdy jen na
jedno dvouleté období, jindy dlouhodobě – celá řada jednotlivců, malých i větších firem.
Už samotné naplnění podmínek udělení
certifikátu většinou v sobě nese zajímavou historii, nebo chcete-li, příběh. Dělat

v dnešní době něco „sám“, vlastníma rukama, v podmínkách mnohem složitějších
než mají velké koncerny, vyžaduje nejen
schopnosti, ale také pořádný kus odvahy i sebezapírání. Odvahy čelit konkurenci, jejíž ceny nemůže drobný poctivý
výrobce, ať už v jakémkoli oboru, nikdy
dosáhnout, a sebezapírání třeba v tom,
kolik byrokratických překážek musí zdolat a kolika podmínkám, většinou nastaveným právě na prostředí velkých průmyslových provozů, musí vyhovět.
Zákon nabídky a poptávky je neúprosný a kupní síla je též faktor, který neobalí hezká slova a nezmění dobré úmysly.

Ale bohužel je to celé i trochu bludný
kruh. Dokud bude většina zisků z výroby a prodeje zůstávat v monopolních
nebo nadnárodních společnostech, průměrný občan regionu nebude mít na to,
aby si dopřál opravdu kvalitní produkty a služby.
Změnit myšlení a chování lidí je
vždy běh na dlouhou trať. Ostatně
zkusme to každý u sebe. Pojďme se zamyslet, kde nakupujeme a co dáváme do vozíku či košíku. Zda je pro nás
jediným vodítkem při nákupu
cena, nebo přemýšlíme, co si
vlastně doopravdy kupujeme.
Výrobků označených regionálními značkami je v současné
době skoro tisícovka. To je dost
na to, abychom mnohé potkávali
i v opravdu běžných samoobsluhách.
Ty ostatní snadno najdeme na internetu. Na webu www.regionalni-znacky.cz
sice nefunguje klasický e-shop, ale slouží
jako dobrý rozcestník a návod, kde konkrétní výrobky opatřit. A nejen výrobky,
regionální značky vám doporučí i prověřené služby a jedinečné zážitky.
Pokud ještě váháte, zkuste alespoň
prolistovat tyto noviny. Tipů na to, co
na Šumavě navštívit, ochutnat nebo
zažít nejen v nadcházející zimní sezóně, a podpořit tak konkrétní podnikatele a tím i život v celém regionu, v nich
najdete víc než dost!
Zajímavé a užitečné čtení Vám přeje
národní koordinátorka Asociace regionálních značek
Kateřina Čadilová

Po úspěchu loňské premiéry překonal
letošní Garden Food festival v Olomouci všechna očekávání. Přilákal
přes 12 tisíc návštěvníků. Regionální
značky se zde rozhodně neztratily. Na
festivalu se představilo 15 držitelů
značky HANÁ regionální produkt®
a šest se značkou JESENÍKY originální
produkt®. Nabízeli pekařské, cukrářské
i uzenářské výrobky, stejně jako nejrůznější nápoje, konzervované ovoce
a pochutiny.
V září se konal obdobný festival
poprvé ve Zlíně. Akci přálo i průzračné ještě letní počasí, regionální výrobci
dostali prostor v klidnější horní části
parku. Celkem se jich sešla rovná dvacítka, z toho asi polovina s regionálními značkami z Hané a Jeseníků. Pořadatel festivalu Foodfest, s. r. o. plánuje
rozšíření obdobných akcí i do dalších
velkých moravských měst. Pro regionální výrobce je to zajímavá příležitost, jak oslovit jiné spektrum zákazníků, než jaké běžně navštěvuje farmářské trhy a jarmarky.

Formanská stezka
v Železných horách
O myšlence vzájemné podpory certifikovaných produktů a jejich výrobců se
mluví od počátku regionálního značení. Často slýcháme i to, že jinde, třeba v Rakousku, to bezvadně funguje.
U nás teprve Gurmánská stezka propojila několik výrobců potravin a nápojů
v Železných horách. A úspěch motivuje následovníky, takže v Železných
horách mají už i stezku Formanskou.
Ta spojuje lákadla pro mlsné jazýčky
s pamětihodnostmi a zajímavými místy regionu a navíc nabízí i možnost si
zasoutěžit. Je dlouhá necelých 40 km,
je možné ji projet autem, na kole, nebo
po částech projít pěšky. Má devět zastavení, na každém je možné hledat slůvka
do tajenky, kterou lze zaslat na adresu
koordinátora železnohorské regionální
značky a doufat ve výhru pěkné ceny.
Zadání, přehlednou mapu i informace o jednotlivých zastaveních najdou
návštěvníci regionu v letáku, který je
k dispozici ve všech železnohorských
infocentrech.

Doma na ŠUMAVĚ
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Šumavská zima jak má být

Rok 2016 byl pro Národní park Šumava významný – slavil 25 let od svého
založení. Byl to rok doslova nabitý nejrůznějšími akcemi, opět jsme zjistili
mnoho nových poznatků o šumavské přírodě a díky rekordní návštěvnosti
se potvrdilo, jak je Národní park Šumava pro veřejnost přitažlivý. Jednoznačně bude atraktivní i v zimě, snad jen, aby bylo dostatek sněhu a milovníci zimních sportů si po několika chudších sezónách přišli na své. Pokud ale
nebudou úplně ideální lyžařské podmínky, můžete využít
nabídku z velkého množství programů pro veřejnost.
Doporučujeme například tradiční cyklus večerních
přednášek a promítání snímků z dalekých cest.
Pro ty, kteří rádi tvoří, jsou připraveny tvořivé
dílny na informačních střediscích, kdy si sami
vytvoříte vlastnoručně váš výrobek, třeba skleněný
korálek, nebo víly z ovčí vlny. Pro chvíle odpočinku,
ale i poznání nejen šumavské přírody, jsou připraveny přednášky či cestopisy. Národní park
Šumava má co nabídnout i v tomto období.

Co je či není vidět na první pohled
Co je na zimním období krásného? „Ten klid, to ticho.“
Tak jako každý z nás, i příroda potřebuje regenerovat a nabrat sílu. Různé
druhy organismů to řeší rozdílným způsobem. Většina ptáků, např. čáp černý,
chřástal polní, rorýs obecný, odlétá na
„dovolenou“ do teplých krajin. Obojživelníci a plazi ustrnou ve skulinách pod

zemí. Jezevec lesní či medvěd hnědý
zalézají do nory či brlohu a ukládají se
k zimnímu spánku. Ale ne všichni mohou
odletět či zpomalit metabolismus a spát
celou zimu. Proto si někteří, např. bobr
evropský, dělají zásoby potravy a v zimě
vylézají z hradu pro větve ukryté pod

Vycházky
na sněžnicích
V průběhu celé zimní sezóny můžete
využít širokou nabídku komentovaných
vycházek na sněžnicích, které se budou
konat v předem vypsaných termínech.
Zájem o ně je mezi návštěvníky zimní
Šumavy stále vysoký, i proto je dobré
vědět několik důležitých údajů. Vycházky
se uskuteční od začátku ledna do poloviny března. Nutná je telefonická nebo
na daném místě osobní objednávka, poplatek za půjčení sněžnic je 50 Kč. V případě špatných sněhových podmínek není
vycházka zrušena, ale účastníci ji absolvují pěšky. Trasy vedou vesměs v bezprostředním okolí obcí a jsou dlouhé od
tří do sedmi kilometrů. Smyslem celé
vycházky není totiž fyzický výkon, ale
seznámení se s pohybem na sněžnicích

Za rysem Davidem
na Kvildu
Zima na Šumavě nejsou jenom běžky,
ale můžete pozorovat jeleny, vlky a nově
i rysy v Návštěvnických centrech na Kvildě
a v Srní. Už druhou zimu je možné navštívit dvě expozice, které turisty seznámí
se životem zvířat žijících na Šumavě.
Návštěvnické centrum Kvilda nabízí
možnost relaxace a poznávání jak ve
vnitřních prostorách moderně koncipovaného domu, tak v jeho okolí. Naučný
okruh v délce 2,5 kilometru vede i výběhem o velikosti skoro 9 hektarů, kde
jsou 3 vyhlídkové věže, z nichž je dobrý výhled na jeleny a laně. O kousek dál

za výběhem s jeleny je postaven přírodní výběh o velikosti 0,5 hektaru, kde
žije rys David, který byl jako malé kotě
zachráněn po střetu s autem. Společnost
mu dělá samice, která byla dovezena
z německé zoo. Při troše štěstí můžete
sledovat i život těchto dvou rysů.
Návštěvnické centrum Srní zase nabízí pohled na život vlků. Aktuální stav
vlčí smečky, kterou je možné vidět v téměř
tříhektarovém výběhu, nad nímž vede
300 metrů dlouhá dřevěná lávka, jsou
dva dospělí vlci a čtyři vlčata.
Jistě nezapomenutelným zážitkem je
také pozorování jelení zvěře ve volné
přírodě v přezimovacích obůrkách například nedaleko Srní.
Jan Dvořák, Správa NP Šumava

vodní hladinou. Pokud je zima mírná
nebo jim voda odplaví zásoby, musí opět
kácet stromy, aby přežili.
Ti, co si zásoby dělat nemohou, neumí
či nechtějí, řeší potřebu obstarání potravy
ze dne na den. Sýkory, poštolky, šplhavci, tetřevi i krkavci kolem sebe koukají a potravu hledají. Jeleni, rys, zajíc,
liška i divoká prasata doufají, že i v zimě
je příroda štědrá a bohatá. O tom, že na
Šumavě stále přežívají, prozrazují jejich
stopy na čerstvém sněhu. A proto i za
chladného, nevlídného počasí můžeme
spatřit hejna brkoslavů severních, hledajících poslední jeřabiny na stromech,
ťuhýka šedého na keři uprostřed louky,
který stejně jako poštolka či káně čeká,
až hraboš polní či norník rudý vystrčí
ostré hlodáky nad sněhovou pokrývkou
a prokoušou se tak za sluncem.
Ano, slunci je člověk na horách v době
inverze opravdu mnohem, mnohem blíž,
protože studená poklice nízké oblačnosti nepustí sluneční paprsky do údolí, kde
se většina lidí potýká se smogem. Proto
je dobré načerpat trochu energie ze slunečních paprsků. Pod sněhovou
pokrývku, kde půda není promrzlá, se voda pomalu vsakuje do
země, aby doplnila podzemní
rezervoáry, tak potřebné v horkém létě. Tento čas je vhodný
k procházkám tichou krajinou, která se může jevit
prázdnou, ale je to tím, že za
třeskutého mrazu není nikomu do zpěvu. Pouze ťukání
strakapoudů, datlíků a datlů
hledajících larvy pod kůrou stromů přeruší to dlouhé ticho. Ve druhé
polovině zimy se v noci začnou ozývat
puštíci bělaví a sýci rousní. To je ten čas,
kdy jejich zve ku lásce hlas.

A tak s pokorou
procházím tichou krajinou,
za sluncem se obracím,
s dobrou náladou se navracím,
tu přírodu neměnil bych za jinou!
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Nové knihy
Dlouhé zimní večery můžete strávit například ve společnosti nových knih, které vydala Správa Národního parku Šumava v roce 2016. Tou první, která vyšla na jaře, je
kniha s názvem „Šumavské
lesy pod lupou“ autorů Pavly Čížkové a Pavla Hubeného, která populárně-naučnou formou shrnuje výsledky rozsáhlého monitoringu
750 ploch nacházejících se v bezzásahovém režimu. Mnohé
výsledky vás určitě
překvapí.
Také Střediska environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava přichází s novou knihou
pod názvem „Světem
šumavské přírody“.
Kniha vás zavede do
šumavských lesů, luk,
rašelinišť, okolí řek
a ledovcových jezer.
Příroda nezná hranic a i tato
kniha je popisem šumavské
přírody nejen v Národním
parku a Chráněné krajinné
oblasti Šumava, ale také
v Národním parku a Přírodním parku Bavorský les. Kniha je zpracována interaktiv-

Jan Dvořák,
Správa NP Šumava

Tipy na výlety nejen na zimu
K nejčastějším dotazům návštěvníků a nejen na Šumavě patří: Kam mohu vyrazit?
Co tu mohu vidět? Správa Národního parku Šumava připravila a nechala vytisknout
celou sadu informačních letáků s tipy na výlety do rozsáhlého regionu Národního
parku Šumava. V rámci projektu vytvořeného za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP
bylo vydáno celkem 20 druhů letáků a 5 druhů přehledových map s výřezy dle jednotlivých oblastí národního parku i jeho okolí.

Jan Mokrý, Správa NP Šumava
a prožitek zimní tiché krajiny v Národním parku Šumava, doplněný informacemi od odborníků.
Novinku letošní sezóny připravilo
informační středisko Kašperské Hory.
Jde o vycházku, která začíná na Modravě a povede převážně mimo turistické
trasy kolem Modravské hory, včetně
výstupu na její vrchol. Bonusem této trasy budou nejen informace o přírodních
poměrech, historii a místopisu, ale i řada
výhledů do krajiny.
Přehled všech programů, které si pro
vás informační střediska na Stožci, Svinných Ladech, Kvildě, Rokytě a Kašperských Horách připravila, najdete v těchto novinách v kalendáři akcí, na webu
www.npsumava.cz nebo v tištěné brožuře Programy pro veřejnost. Přijďte spolu s námi prožít zimní krásu šumavské
přírody.
Mgr. Dana Zývalová, Správa NP Šumava

ním způsobem, aby se do knihy mohli
začíst i nejmenší čtenáři.
Třetí publikací, která je nově v prodeji, je kniha s názvem 25 let / 25 příběhů
Šumavy. Díky ní si můžete nechat vyprávět pětadvacet příběhů lidmi, které ovlivnila
Šumava. Zanechala v nich nesmazatelnou stopu, stala se pro ně osudem pracovním
i osobním. Dvacet pět osob vám
prozradí, jaká byla
jejich životní cesta
na Šumavu a k poznávání jejích fenoménů – živočichů, rostlin,
lesů, mokřadů, historie, literatury nebo architektury.
Všechny uvedené publikace jsou
k dostání v informačních střediscích
Správy Národního
parku Šumava ale
zakoupíte je také
online v e-shopu na
internetové stránce
www.npsumava.cz.

Jednotlivé letáky představují možnosti pro poznávání unikátního přírodního
dědictví z určitého nástupního místa, tj.
především z jednotlivých obcí v Národním parku Šumava. Tak například ze
Železné Rudy jde hned o dva druhy letáků, za prvé do oblasti Královského hvozdu a za druhé na jihozápad až k Prášilům. Následují výlety ze samotných Prášil, Srní, Modravy, Kvildy, … až po Novou
Pec. Kompletní sada je doplněna výlety
za zvířaty (v rámci Zoologického programu) a za historií. Každý leták zaujme snímkem jedné z ústředních dominant daného regionu na titulní straně –
ať je to Stožecká kaple (na Výletech ze

Stožce) nebo Chalupská slať (Výlety
z Borových Lad), nebo hrad Kašperk
(…z Kašperských Hor). Uvnitř všichni
naleznou popis nejvyhledávanějších
i méně známých tras s uvedením jejich
délky, náročnosti, převýšení a času na
absolvování. Na první pohled zjistíte podle piktogramů (pěšák, cyklista, lyžař,
vozíčkář, kočárek), pro koho je daná trasa vhodná. Nechybí přehledová mapa
oblasti se zakreslenými všemi cíli a značenými trasami. Na zadní straně se
návštěvníci v krátkosti seznámí s filozofií národních parků ve světě a s pravidly
chování v Národním parku Šumava.
Od podzimu 2016 můžete zdarma získat všechny druhy letáků z „výletů na
Šumavě“ na jednotlivých informačních
střediscích Národního parku Šumava,
nebo si je stáhnout ze stránek www.npsumava.cz. Protože letos slavíme 25. výročí založení Národního parku Šumava,
tak i počet druhů vydaných materiálů
je 25. Věříme, že jsme tímto projektem
pomohli nejen obsluze informačních
středisek, ale především všem zájemcům o poznávání unikátní přírody Národního parku Šumava.
Josef Štemberk, Správa NP Šumava

Výtvarná soutěž u příležitosti 25 let Národního
parku Šumava
U příležitosti 25 let Národního parku
Šumava byla vyhlášena výtvarná soutěž.
Zúčastnit se mohly děti z mateřských škol
až po dospělé. Do soutěže bylo zasláno
celkem 453 obrázků. Pro komisi výtvarníků nebylo jednoduché vybírat vždy tři
nejlepší obrázky v kategorii. Nejlépe hodnocená díla z každé kategorie budou
vystavena v informačním středisku Kvilda
od 5. 12. 2016 do 31. 1. 2017. Tyto obrázky

budou také představeny na webových
stránkách a facebooku Správy.
Mgr. Martina Kučerová, Správa NP Šumava
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Expozice Plzeňského kraje v Bavorské Rudě Sladké Vánoce
Na základě úspěšné spolupráce s bavorskými partnery byla začátkem roku 2015
otevřena interaktivní expozice Plzeňského kraje v galerii Kuns(t)räume grenzenlos v Bavorské Rudě, která vychází z myšlenky co nejvíce přiblížit a seznámit
návštěvníky se zajímavostmi, turistickými cíli, folklórem a nezapomenutelnými
místy Plzeňského kraje. Kdo tuto expozici navštíví, zajisté nebude litovat. Moderní interaktivní expozice je koncipována
tak, aby si na své přišli nejen dospělí, ale
především děti, které mohou formou
zábavného objevování a poznávání zjistit zajímavosti o památkách, folklóru,
loutkářství a dalších řemeslech a místech
typických pro Plzeňský kraj. Nejen nejmladší ocení nepřehlédnutelnou a unikátní výstavu originálních skašovských
hraček v původní velikosti. Tyto jedinečné exempláře „obřích“ rozměrů je možné
shlédnout pouze zde. Dospělí si mohou
dopřát chvíli odpočinku v pohodlném
křesle s některou z knih o Plzeňském kraji
či s informačními kartami ze stylového
šuplíčkového kabinetu.
Kromě tradičního edukativního a zábavně-odpočinkového poslání má expozice Plzeňského kraje i sbližovací rozměr a díky velikonočním a vánočním

(pokračování ze strany 1)

akcím nesoucím se v příjemné a přátelské atmosféře, dochází k propojení napříč regiony na obou stranách hranice.
Ať již dorazíte v jakýkoli čas, zcela jistě si užijete příjemnou atmosféru spojenou s poznáním a zábavou.
V případě příjemného počasí je ideální využít výhodné polohy expozice a podniknout výlet do malebného okolí. Nabízí se například Sklářská naučná stezka,
která vede okolím Železné Rudy a Špičáku. Na stezce je rozmístěno 16 zastavení, která na daném místě informují
o výrobě skla na Šumavě. Celá trasa měří
okolo 37 km a její převýšení je 850 m.

Trasa vede místy náročnější cestou, která přímo evokuje divokost a unikátnost
Šumavy a při jejím zdolávání zaplesá
každé srdce dobrodruha a milovníka přírody. Sklářská stezka zároveň nabízí
edukativní úroveň, když jednotlivá zastavení připomínají nejen poklidné, ale i dramatické příběhy skláren a jejich majitelů, navíc seznamují návštěvníky stezky
i se zapomenutými sklářskými technikami výroby plochého skla.
Přijeďte si prohlédnout expozici Plzeňského kraje do Bavorské Rudy a následně vstřebávejte krásy Šumavy.
Petr Michalec, Plzeňský kraj

každoročního silvestrovského výstupu
na rozhlednu Sedlo. Milovníkům zimních sportů můžeme nabídnout skiareál
vybavený sněžnými děly, a tak v případě, že počasí nebude příliš přát a sníh se
někde opozdí, zasněžíme svahy sněhem
umělým. Vyznavači běhu na lyžích jistě ocení trasy upravované novou sněhovou frézou, mohou se na běžkách vydat
do nejbližšího okolí města nebo třeba na
Ždánov či Javorník.
Teď už nám chybí jen „ten“ sníh. Věřím,
že letos se nám poštěstí a kopce zahalí
bílá pokrývka.
Konec roku vůbec neznamená konec
akcí v Kašperských Horách. I v příštím
roce je pro vás připraveno mnoho akcí.
Na jaře se můžete těšit na divadla pro
děti a promítání filmů v kině pro všechny věkové kategorie. Připraveny jsou velikonoční dílničky pro děti, kde si vyhrají i dospělí – vyrobit si můžete různé veli-

Umrlčí prkna

mem, u kaple či polního kříže. Předkládám zde úryvek od Anny Jelinekové, která ve vzpomínkách na své dětství tuto
zvláštnost zmiňuje:
„Cestou do Srní a potom ke schlösselwaldské (Schlösselwald jsou dnešní chalupářské osady Dolní a Horní Hrádky,
dřívější Unter-, Mittel- a Oberschlösselwald, nad srázy údolí řeky Vydry) chalupě
zvané Wurmbauernhof bylo mnoho věcí,
kterým jsem nerozuměla a které mi tenkrát maminka musela vysvětlovat. Podivovala jsem se nad mnoha prkny při lučních cestách, dlouhými i úzkými, krátkými i širokými, a dozvěděla jsem se,
že se jim říká „Totenbretter“, tj. „umrlčí prkna“. Zemřelí byli předtím, než je
pochovali, položeni na takové prkno, které pak po pohřbu vztyčili někde venku
při cestě pod širým nebem, až se rozpadlo na prach jako ten mrtvý pod zemí,

Spousta z vás se setkala na Šumavě s tímto
„zvláštním zvykem“, se kterým se nikde
jinde v naší zemi nesetkáte. Dostala jsem
pár dotazů, ohledně smyslu stavění umrlčích
prken na Šumavě, které mnohdy nebudí
strach, ale spíše úctu, zamyšlení a obdiv
k řemeslné práci. A v tento dušičkový
čas se u nich můžeme zastavit a popřemýšlet o pomíjivosti života.
V zimním období nebylo možné kvůli
množství sněhu a vzdálenosti hřbitovů
pohřbívat zemřelé ihned do země. Mrtví byli pokládáni na hladce oříznuté prkno, na němž zůstávali až do doby, kdy
sníh roztál a zesnulé bylo možné pohřbít.
Nebožtík se kladl na prkno mezi dvěma židlemi obličejem ke dveřím, ruce se
zkřížily a svázaly růžencem. Prkno bylo
ozdobené symboly smrti a pestře pomalované. Poté, co mrtvé tělo pochovali,
bylo opatřeno ještě jménem a daty narození a úmrtí zesnulého, nějakým odkazem či průpovědí ve verších a prosbou
o otčenáš za duši nebožtíkovu, na horním konci bylo zahroceno a ve vztyčené poloze dolním koncem zaraženo do
země, obvykle v blízkosti statku nebo
při cestě, jdoucí kolem pozemků, často
také pod nějakým krásným starým stro-

Foto Josef Seidel, Museum Fotoateliér Seidel, po roce 1900.

Jako nahlédnutí do historie vánočního
cukroví, cukrářského řemesla i cukrářů
v Klatovech připravilo letos Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech vánoční výstavu pod názvem Sladké Vánoce.
Jako doprovodné akce budou vánoční trh
s rukodělnými a řemeslnými výrobky,
komentované prohlídky výstavy, ukázky i pracovní semináře. Zájemci najdou
podrobnosti i otevírací dobu na webu
muzea www.muzeum.klatovynet.cz.
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klatovy

Abeceda zimního Železnorudska

V Kašperských Horách neznáme nudu
Kašperské Hory jsou malé šumavské
městečko, kde se rozhodně nudit nebudete. V letošní zimní sezóně, ať už nám
sníh napadne či ne, se můžete těšit na
spoustu akcí. V dětském domově se otevřou brány pekelné i nebeské. Ti méně
odvážní se mohou zúčastnit Mikulášské
nadílky s programem v Horském klubu
nebo v domě pro seniory. Adventní období
zahájíme vánočními trhy na náměstí, před
setměním si zazvoníme zvonečky ve zvonkovém průvodu a poté spolu rozsvítíme
při zvuku hudby vánoční stromeček, který
letos poprvé bude stát na náměstí před
kostelem sv. Markéty. I letos si můžete
prohlédnout Kašperské Hory při vánočních prohlídkách města.
U nás si i sportovci přijdou na své.
V místní sportovní hale budete mít možnost zúčastnit se fitness maratonu nebo
volejbalového turnaje. Ti, co mají raději
přírodu a turistiku, se mohou zúčastnit

nad třtinovým. S tím souvisel zároveň
i rozvoj cukrářského řemesla v 19. století, kdy čeští cukráři přiváželi domů
novinky ze světa a rozšiřovali je mezi
zdejší cukráře. A tak v době, kdy z českých zemí pocházela většina produkce
řepného cukru v celé rakousko-uherské
monarchii, patřili čeští cukráři ke světové
špičce. Na konci 19. století začal vycházet v redakci J. Reimana první cukrářský
časopis Labužník. Roku 1923 vyšla první
odborná cukrářská kniha, 20. ledna 1926
byla otevřena první škola pro cukrářské
učně. Klatovští cukráři se v roce 1933
sdružili do společenstva, počet členů byl
kolísavý, kromě mistrů klatovských se ve
společenstvu sdružovali i cukráři z okolních obcí (Švihov, Chudenice, Janovice
nad Úhlavou atd.). Zestátnění cukrářských provozoven kolem poloviny minulého století a jejich zařazení do velkých
výrobních celků spolu s unifikací receptur vedlo k úpadku cukrářského řemesla.
V posledních desetiletích prožívá výraznou obrodu, byť se velmi zpřísnily hygienické a výrobní normy.
Vánoční cukroví je spojeno s tradicí
zdobení vánočního stromku. Tuto německou tradici vánočních stromků řemeslnic-

kých cechů do Čech přinesl ředitel Stavovského divadla v Praze, rodilý němec,
Jan Karel Liebich v roce 1812. V prvopočátcích byly stromky zdobeny čerstvými
či sušenými jablíčky, ořechy, ozdobami z papíru a kartonu či jednoduchými
pečenými tvary. Jak postupně přibývaly
materiály, ze kterých se vánoční ozdoby
vyráběly, rozrůstal se i sortiment drobného pečiva.

aneb nabídka regionu od A do Z, tedy do Ž…
A drenalin – černá sjezdovka ve SKI

konoční ozdoby. Na náměstí vyrostou
velikonoční trhy a nebude chybět doprovodný program. Termíny akcí naleznete
na straně 7 a 8, nebo na webu města.
Přijeďte do Kašperských Hor a máte
o zábavu postaráno. Všechny informace a dobré rady vám s úsměvem sdělí
pracovnice MěKIS na náměstí v budově radnice. Těšíme se na vaši návštěvu!
Ing. Tereza Šubová, MěKIS
Kašperské Hory, www.kasphory.cz

& BIKE areálu Špičák!
Běžecké lyžování – běžecké stopy v NP
Šumava i v přilehlém Bavorském
národním parku!
Cestou necestou lze vyrazit do okolí na
sněžnicích!
Doprava a parkování – areály s parkováním zdarma, vlaková nádraží u lyžařských areálů!
Environmentální centrum – železnorudská novinka pro děti i dospělé!
Fitness – protáhnout si tělo není nikdy
na škodu, příležitost je nejedna!
Gastronomie – u nás najdete špičkové,
certifikované dobrůtky všeho druhu!
Historické česko-bavorské nádraží s expozicemi „Svět přírodního parku“!
Charakter sjezdovek uspokojí začátečníky, rodiny i zkušené lyžaře!
Informační turistické centrum – najdete
nás v Návštěvnickém centru Šumavy!
Jízdy na saních s koňským spřežením –
relax a tichá zimní příroda kolem vás!
Kolem Železné Rudy po sedmi vyznačených skitouringových trasách!
L yžařské běžecké okruhy Belveder –
1, 2, 3, 5 km pro klasiku i bruslení!

Mimo zimní sporty si užívejte třeba na
bowlingu, nebo v aquaparcích!

Návštěvnické centrum Šumavy – expozice historie lyžování a přírodovědné!

Okolí – možnost zalyžovat si na Velkém
javoru v Bavorsku!

Půjčovny – lyže, snowboardy, sněžnice,
zimní výstroj všeho druhu!

Relax – masáže, wellness, solná jeskyně!
Sjezdové lyžování – desítka lyžařských
areálů se sjezdovkami pro začátečníky i „profíky“!
Školy lyžování a snowboardingu – široká
nabídka lyžařských areálů!
Turistika – i v zimě je okolní příroda
dosažitelná třeba na sněžnicích!
Ubytování – dostatečný počet ubytovacích kapacit jakéhokoliv typu!
Výlety – i v zimě lze využít lanové dráhy
a vyjet „korunami stromů“ na Pancíř!
Wellness – nabídku najdete v několika
hotelech!
EXpozice Muzea Šumavy a motocyklů –
volba nejen při nepříznivém počasí!
Zimní Železnorudsko je svou nabídkou
na Šumavě bezkonkurenční!
Železnorudsko vás baví po celý rok!

Didaktické materiály v nové podobě
co na něm kdysi ležel. S ostychem jsem
se těm umrlčím prknům vyhýbala – bylo
by ostatně hrubým proviněním proti místnímu mravu, kdyby někdo s těmito mlčenlivými svědky lidské pomíjejícnosti měl
zacházet s neúctou. Jde-li člověk kolem,
náhle ztrácí slova a doléhají na něho myšlenky a otázky, které zůstávají nezodpovězeny. Kdo asi ležel na tom prkně? Byl
starý nebo mladý, když skonal? Co mu
asi chybělo, že ho musela potkat smrt?
Byl to člověk šťastný či nešťastný? A když
tu stálo při cestě malé, drobounké prkénko, stanuls a v duchu spatřil to milované maličké i jeho plačící máti. Tolik mi
toho poskytla cesta do Srní k přemýšlení
a zůstala už provždycky v mé paměti.“
Lucie Kohoutová,
www.recepty-ze-sumavske.vesnice.cz

Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda je nově vybaveno pro venkovní i vnitřní výuku. Byly zakoupeny pomůcky pro mikroskopování, laboratorní
práce ale i modely živočichů. Středisko
environmentální výchovy v Kašperských
Horách může realizovat díky novým specifickým pomůckám programy pro děti
se zdravotním omezením.
Právě vznikají nové určovací klíče na
téma houby, ptáci a kvetoucí rostliny.
Další novinkou jsou hrací karty, díky
kterým můžete hrát řadu karetních her,
ale zároveň se naučit názvům mnoha
živočišných či rostlinných druhů. Nově
přepracované jsou také sběratelské kartičky fauna I, fauna II, které jsou určeny
k seznámení s živočišnými druhy Šumavy. Všechny materiály obsahují jedinečné ilustrace Pavla Procházky. Jsou
k zakoupení na infostřediscích Správy,
návštěvnických centrech či v e-shopu
Správy.

Děti na výukových programech obdrží
jako odměnu sešity ve zcela nové podobě a také naučné záložky na téma Houby či Ledovcová jezera. Pro ty nejmenší
se chystají nové interaktivní omalovánky Tajemství šumavských stromů, doplněné texty k jednotlivým stromům, ale
i básničkami a dalšími zajímavostmi.
Mgr. Martina Kučerová, Správa NP Šumava
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Odpočiňte si od každodenního
městského shonu na Turnerově chatě
Turnerova chata se nachází na půli cesty
mezi Čeňkovou pilou a Antýglem. Cesta
k ní vede údolím při malebné řece Vydře.
V zimních měsících je možno při dostatku
sněhu využít běžkařské trasy z Antýglu.
Turnerova chata je zastávkou pro pěší

turisty a běžkaře, kterým nabídne tradiční
pokrmy, domácí pečené čaje na zahřátí
a mnoho dalšího. Jelikož se jedná o restauraci s ubytováním a jedinou veřejně přístupnou chatu v 1. zóně Národního parku

Šumava, naleznou zde příchozí klid od
městského ruchu a jediné, co uslyší, je
šumění řeky Vydry. Netradičním zážitkem je při chladných zimních večerech
posezení u hořícího krbu v restauraci
s typickým šumavským stylem. Pro ubytované hosty se jedná o vhodný výchozí
bod jak pěšky, tak na běžkách na známá
místa Šumavy. Mezi blízké turistické cíle
patří zaniklá obec Zhůří, kam vede stezka
podél Zhůřského potoka. Tato trasa poskytuje možnost úchvatné vyhlídky, kdy při
dobré viditelnosti je možné v dálce zahlédnout i Alpy. Mezi další turistické cíle,
které jsou snadno dosažitelné z Turnerovy chaty, patří nejbližší obce Srní a Modrava, Kašperské Hory s majestátním hradem Kašperk, kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína, či pozůstatky keltského
hradiště Obří hrad.
www.turnerovachata.cz

Pojďte se s námi toulat
Z Churáňova přes Zhůří na Horskou Kvildu a zpět
Churáňov je malé, ale pěkné horské středisko na okraji centrální Šumavy nedaleko Stach. Zalyžují si zde i milovníci
sjezdovek, my však oceníme, že zde
začíná široká síť běžeckých stop. Z nich
vám doporučím jednu, vedoucí na Zhůří,
místo s jedním z nejkrásnějších výhledů.
Autem či autobusem se dá vyjet až na
horní parkoviště u churáňovského stadiónu. Vyrážíme stopou směrem na Zlatou studnu a objíždíme přírodní památku Malý Polec, která je typickou ukázkou vrchovištního rašeliniště s porosty
kleče. Zde je trasa úzká, přejíždíme muldy a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Po
pravé straně míjíme závodní lyžařské

křižujeme historickou trasu kupecké Zlaté stezky směřující do Kašperských Hor.
Překonáme silnici a po zhůřských pláních přejedeme do lesa, kterým sklesáme pomalu k Horské Kvildě.
Horská Kvilda (Innergefield) je typická roztroušenou zástavbou podél komunikace a rozsáhlou luční enklávou. Na
Horské Kvildě se můžeme občerstvit
v několika hospodách, před hotelem Rankl můžete vidět sochu již zmiňovaného
obra Rankla Seppa, který v původním
Pollaufově hostinci rád sedával. Tedy alespoň v Klostermannově románu „V ráji
šumavském“. Bílou stopou lehce objíždíme centrum obce a přes Hamerský
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Apartmány Modřínový dům vás zvou
na toulky Želnavskou hornatinou

potok míříme k cestě Danielce, která nás
táhlým stoupáním lesem zavede po patnácti kilometrech zpět na Zlatou studnu.
Přes louku sjedeme do údolí Losenice
a ti, kteří toho nemají dost, si mohou
vyběhnout do protikopce na rozcestí
Na hřebenovce a pak prudkým klesáním
sjet k poleckému rašeliništi a nazpátek
na churáňovský stadión. Ostatní se mohou
vrátit stejnou trasou, okolo závodních tratí, jakou výlet začínali.
Celý zhruba 20 kilometrový výlet si
můžeme dle schopnosti a sil prodloužit.
Na Horské Kvildě lze od hotelu Rankl
sjet k Hamerskému potoku a pod majestátným vrcholem Antýglu projet táhlým
dlouhým stoupáním zakončeným sjezdem až na Filipovu Huť. Z ní se lze přes
Březovou horu stočit na Kvildu a okolo
Jezerní slati se napojit na Danielku a zpět
na Churáňov. Tím si výlet prodloužíme
o dobrých 14 kilometrů a parádní výhledy na Filipově Huti.
Na závěr nezbývá než popřát nám všem
dlouhou a na sníh a mráz bohatou zimu,
protože to je zásadní předpoklad pro
pohodové běžkařské výlety. Neshledanou v bílé stopě.
Jiří Dolejší, Správa NP Šumava

Co se jedlo
na Šumavě?
Knedlíky naslano či sladko

Želnavská hornatina, rozprostírající se
na ploše 179 km2, patří mezi méně známá místa severovýchodní části Šumavy.
Nejvyššími vrcholy jsou Knížecí stolec
1 236 m n.m. a Špičák 1 221 m n.m. Dlouhá léta bylo toto území veřejnosti nepřístupné, od roku 1947 po poválečném
odsunu německých starousedlíků se stalo součástí vojenského újezdu Boletice.
Uzavření prostoru mělo i kladné dopady – území bylo vyhlášeno ptačí oblastí NATURA 2000 a je domovem například chřástala polního, datlíka tříprstého, jeřábka lesního, kulíška nejmenšího
či skřivana lesního. Od roku 2016 byla
část tohoto území, především katastr
zaniklé obce Maňávka i s masivem hory
Špičák z vojenského újezdu vyčleněna.
Když se z našeho apartmánu v Horní
Plané vydáte po červené turistické trase směrem na zaniklou obec Maňávka,
tak po necelých 4 km narazíte na modrý okruh vinoucí se hvozdy kolem hory
Špičák, která patří i s Knížecím stolcem
do skupiny vrcholů „Šumavského Everestu“. Mírným stoupáním se po chvíli
ocitnete na magickém místě s krásnou
kapličkou, která je dnes jedinou připomínkou starých časů. Stará Huť
(Althütten) patřila mezi nejstarší sklářské hutě v Čechách, a již roku 1445 je
zmiňována v urbáři jako selská vesnice
s pěti usedlostmi, spadající pod nedaleký Hodňov (Honetschlag). Některé staré německé rody zde v mužské linii žily
po staletí.
Celý okruh je dlouhý asi 12 km, s nádhernými výhledy, při dobré viditelnosti

dohlédnete až na vrcholky Alp. Cestou
je umístěno několik laviček pro unavené poutníky.
Nejvyšším vrcholem této hornatiny je
Knížecí stolec, který je stále součástí
vojenského újezdu, nicméně o víkendech
a státních svátcích je přístupný po modré turistické stezce ze Záhvozdí. Vrchol
hory je tvořen žulovou skálou s četnými
suťovými proudy a plochým temenem,
které jí dalo název stolec. Na vrcholu vás
uvítá dřevěná rozhledna, která byla postavena na místě původní z roku 1938,
a poskytne vám, díky orkánu Kyril, který tuto oblast radikálně změnil, úchvatné výhledy do krajiny.
O malebnosti místa vypovídá báseň
místního rodáka Wenzela Wenharta, který napsal několik básnických sbírek.
Svět a domov
Vás pozdrav Bůh, mé krásné hory!
I kdyby do všech stran byl svět
jen plný krás,
vím náhle jistě: sem jen zpět
chci zas a zas.
V mém nitru něžně hovoří
hlas poznova:
Je nejkrásnější z pohoří
ráj domova.
Wenzel Wenhart
(* 24. září 1834 Stará Huť/Althütten)

Bude nám ctí vám poskytnout zázemí
k prozkoumávání tohoto kouzelného kraje, smutně poznamenaného pohnutými
dějinami 20. století.
Manželé Koudelkovi, apartmány
Modřínový dům, Horní Planá,
www.modrinovydum.cz

Co nového v Bílé stopě?

okruhy a už pomalu sjíždíme na Zlatou
studnu. Kdysi zde stávala sklárna, která byla funkční (jako jedna z posledních
v okolí) až do roku 1880. O ní se dočteme na informačních tabulích u turistického přístřešku po překonání údolí říčky Losenice.
Pokračujeme táhlým stoupáním až
k cestě zvané Danielka (Danielova cesta), která nás provede okolo rozsáhlých
Horskokvildských a Zhůřských slatí až
na samotné Zhůří. Na rozcestí U tří jedlí si vzpomeňte na dobráckého obra Rankla Seppa z románů Karla Klostermanna, který se na nedaleké, dnes již neexistující samotě Ranklov narodil a žil.
Po zhruba 7 kilometrech vyjíždíme na
louky na Zhůří, na okraji lesa můžeme
zahlédnout tzv. důstojnické domky, pozůstatek po existenci vojenské roty z 50.
let minulého století.
Až do odsunu německých obyvatel
a zřízení vojenské základny zde byly
po loukách rozházené chalupy osady
Zhůří (Haidl). Život v nadmořské výšce více jak 1 100 m n.m. musel být krušný a nic na tom neměnil ani nádherný
výhled na Roklan či Poledník, který si
za pěkného počasí jistě užijete také. Zde

Zeptejte se místních

A je opravdu potřeba rozvíjet nabídku
pro běžkaře na Šumavě? Máme za to,
že ano. Proto se během zimní sezóny
2016/2017 pokusíme dotazníkovým šetřením zjistit slabá místa a poptávku po
nových možnostech rozvoje Bílé stopy.
Oslovíme zapojené instituce (města, obce,
informační centra), ale i uživatele lyžařských tras. Přicházíme tak s nabídkou ovlivnit směr, kterým se bude
ubírat Bílá stopa Šumava
v nadcházejících letech.
Naším cílem je zvýšit komfort pro běžkaře. Proto prosíme o aktivní spolupráci všech
oslovených v rámci této výzvy.
V nadcházející zimní sezóně tedy žádné zásadní novinky nepřineseme, přesto můžeme doporučit využívat osvědčené – např. aktuální zpravodajství a tipy
na výlet na www.bilastopa.cz; online

sledování údržby lyžařských tras na
www.bilestopy.cz; mapy Bílá stopa Šumava, které jsou k dostání bezplatně na
informačních centrech.
Kvalita údržby tras je prioritou, přestože stojí nemalé finanční prostředky.
Zde je na místě poděkování obcím, které údržbu tras zajišťují a financují z vlastních rozpočtů;
dále Jihočeskému a Plzeňskému kraji za každoroční příspěvky a v neposlední řadě i drobným
dárcům, kteří přispívají
formou DMS, prostřednictvím sbírkového účtu nebo
zakoupením různých propagačních předmětů.
Regionální rozvojová agentura
Šumava, o. p. s. & Regionální sdružení
Šumava, tel: +420 380 120 262 (242),
info@bilastopa.cz

Šumavská kuchyně v dobách minulých
nebyla nikterak bohatá. Vycházelo se ze
surovin, které se daly v místě vypěstovat a uchovat. Určitě jídla nebyla špatná,
ale porovnávat pokrmy, které jedli sedláci v Polabí a šumavští dřevorubci, by
bylo asi nesrovnatelné. Navíc šumavská
jídla měla blíže k těm, která se jedla
a jí dodnes v Rakousku i Bavorsku.
Obyvatelé jižní Šumavy více inklinovali k Rakousku, jak jazykem, tak
i gastronomií. Ti co bydleli v severní
části Šumavy, dnešní centrální části,
měli blíže k Bavorsku. Celkově se ale
tradice jídel velice prolínala, rozdíly
lze opravdu hledat minimálně. Z hlediska dnešní gastronomie je řada jídel
zapomenuta pro jejich náročnost při
přípravě a také z hlediska změny obyvatelstva po válce. Při cestách po Horním Rakousku lze narazit na restaurace,
kde vám podají třeba „germknödel“.

Je to v podstatě kynutý knedlík, který
je nám Čechům blízký, protože knedlíky považujeme za české jídlo, přesto
je trochu jiný. Podává se jako příloha
k pečenému masu, nebo se podává
nasladko. Sladká varianta se u nás
plní povidly, v Rakousku se podává
s kompotem z jahod, nebo borůvek. Na
Šumavě se tento vařený knedlík sypal
mletým mákem s cukrem a poléval rozpuštěným máslem, nebo rozvařenými
švestkami (klevelou), též se přidávala
kyselá smetana, či tvrdý strouhaný
tvaroh. V Rakousku ho podávají jako
jeden velký knedlík, který se vejde na
celý talíř a je to hlavní jídlo. Příprava
je v podstatě stejná, jako když se dělá
kynuté těsto: 250 g polohrubé mouky,
1 vejce, mléko, 10 g droždí, cukr.
Zaděláme si kvásek z droždí, cukru,
mouky, vlažného mléka a necháme
ho vykynout. Potom přidáme mouku,
mléko a vejce. Vypracujeme si tuhé
těsto a necháme kynout. Poté si uděláme bochánky, které naplníme povidly, nebo je ponecháme bez náplně
a dáme pod utěrku na teplé místo ještě
kynout. Pak je vaříme asi 7–10 minut
v osolené vodě. Když jsou uvařené,
vyjmeme je z vody a propícháme, aby
vyšla pára a podáváme je polité máslem a sypané mákem.
Ještě jedno bezmasé jídlo, které bylo
často na stole, byly bramborové šišky.
Ty se dělaly rovněž jak naslano, tak
nasladko. Na těsto potřebujeme 500 g
vařených, jemně nastrouhaných brambor, 300 g hrubé mouky, jeden žloutek, osolíme, vypracujeme hladké těsto,
které necháme ½ hodiny v chladu odpočinout. Z těsta tvoříme malé válečky
(šišky), které vaříme asi 2–3 minuty,
šišky samy vyplavou na povrch. Pokud
preferujeme sladkou variantu, posypeme je mletým mákem, cukrem a polijeme je rozpuštěným máslem. Pokud je
chceme ochutnat naslano, tak je opékáme na sádle a posypeme opečenou
cibulkou či strouhankou. Dobrou chuť
ze Šumavy.
Václav Sklenář

Doma na ŠUMAVĚ

Zima 2016/2017

Srub Javorná zve do údolí říčky Ostružné

I šedé nebe má své kouzlo, obzvláště
tehdy, jste-li radostní z prvního sněhu.
Zpočátku je lehký a pomalý, jako kdyby
se mu na zem příliš nechtělo. Ale když
okusí prochladlé pláně se skupinkami
smrčků, spustí se horlivě, aby je všechny
zase po roce přátelsky objal. Krystalka
krupičku předhání a vpředvečer už krajinu cukrují opravdové vločky. Borůvčí
sníh vítá, zatímco hýlové na jeřábu nedůvěřivě pokukují, jak se vločky topí v říčce
Ostružné. Poslední jeřabinku a rychle
do mlází, s nocí obchází údolí mráz. Ráno
již Ostružná není vidět, jen ruina mlýna
a sbíhavé svahy hor dávají tušit, kde
se stružka klikatí. Ve sněhu se ztrácí i bílá
kaplička u Kepel. Javory kolem ní dýmají
jako obři. Pára, která z nich stoupá, vytváří
magický úkaz rozplývání všech mraků
dnešní oblohy. Kousek dále sníh obkreslil kameny sklípku zaniklého dvorce,
který jindy přehlédneme. Pod nohama
křupe led, stezku totiž přetínají pramínky
pádící ze severního úbočí hory Javorné.
Na protějším svahu již slunce pohladilo
hlavu Svinnému vrchu, na věžičce Gerlova dvora však ještě posedává po noci
unavený mráz. Bývalý sklářský zámeček
Gerlov provoní vzduch dřevem a my
poprvé zatoužíme po teple horských chalup. Chuť na čaj dostaneme u šípku, který
zdobí boží muka. Sami nejsme, dopro-

vází nás švitoření sýkorek i bečení oveček z nedaleké Svinné. Buchar nás přivítá rybníčkem na Ostružné. Průzračná
hladina, ve které se zrcadlí mlýn, připomíná zaniklou slávu zdejších vodních
kováren – hamrů. Z kamenného mostku
pozorujeme kachny, a máme-li štěstí,
spatříme i vydru, která chodí mlynáři
na pstruhy. Pod mlýnem mizí Ostružná
v Hamerském údolí a my se vracíme proti
proudu jejího toku. Pod Srubem Javorná
se u říčky zvedají sejpy – pozůstatky
po zlaté horečce. I když na srub svítí
slunce, mrazová kotlina je u starého rýžoviště znát i pod čepicí. Za chalupami stoupáme lesem kolem vápenné pece na Svinnou. Rozcestí u lomů s vyhlídkou na okolní
tisícovky nás již nasměruje zpět na Keply.
Trasa: Keply – Gerlův dvůr – Buchar –
Srub Javorná – Svinná – Keply
Chcete-li prozkoumat krajinu na Ostružné,
poradí vám Výletní kniha Srubu Javorná.
Dřevo u nás voní z trámů, a i když se
z komína nekouří, teplo vám určitě bude,
topíme ekologicky tepelným čerpadlem.
Na jižním svahu se můžete klidně opalovat třeba s hrnkem čaje z našich bylinek.
Překvapíme vás nejen příjemnou cenou –
při plné kapacitě 200 Kč/os./noc. Přijeďte
do Srubu Javorná a zažijte pravou zimní
romantiku v náruči šumavské přírody.
Více na www.srubjavorna.cz

Vimperská piva Šumavského pivovaru
se stále obměňují
Šumavský pivovar Vimperk už ve své
krátké historii 6 let nabídnul 13 druhů
různých piv. Základem jsou piva česká,
pak piva bavorská – dříve ve Vimperku
vařená, 3 druhy piv ochucených a velice
oblíbený 7 sladový speciál 17° – pivo
vlastní receptury. Tato piva v průběhu
roku postupně obměňuje. Zařazení jednotlivých piv už začíná mít svůj kalendář.
Tak si v něm zalistujme na letošní zimu.
V říjnu nastoupil na čep Vimperský
zlatý Bock 16°, v průběhu listopadu jej
vystřídal Vimperský jantarový Doppelbock 18° – piva bavorská, dříve ve Vimperku vařená.
Vánoční čas přinese pivo Vimperský
medový speciál 15° – mimořádně oblíbené pivo skutečně se hodící k vánoční
pohodě. A v prvních zimních měsících
roku 2017 bude na čepu další výborné
ochucené pivo Vimperský zázvorový
speciál 13°. S blížícím se jarem bude
připraven Vimperský tmavý Doppelbock 19° – Inocenc, abychom připomněli svátek patrona Vimperku sv. Inocence (17. dubna) a zvon stejného jména z roku 2013. Stejně tak tradiční Vimperský Märzenbier 14°.
Vimperský 7 sladový speciál 17°,
naši skutečnou raritu, najdete na čepu
též na jaře, je ale možné, že příležitostně i jindy během zimy. Aktuální nabídku najdete vždy na našem webu www.
sumavskypivovar.cz.
Vždy vás rádi přivítáme v pivnici
ve Vimperku (otevřeno v pátek 17–22
a v sobotu 15–20, o svátcích i více),

„To pravé ze Šumavy“
Půl roku uběhlo jako
voda a my vám již tradičně přinášíme přehled nových výrobků
a služeb, které letos na
ku
podzim získaly značku
ŠUMAVA originální produkt®. Oceněným blahopřejeme a těšíme se z toho,
že rozšířili nabídku výrobků. Kompletní
seznam všech certifikovaných s podrobným popisem naleznete na webu www.
regionalni-znacky.cz/sumava. Navštivte
nás také na našem facebooku:
www.facebook.com/
sumavaoriginalniprodukt
Výrobky je možné zakoupit v e-shopu
na uvedené webové adrese.
Výrobky je možné zakoupit na uvedené adrese.

Pravé šumavské výrobky
Rožmberský med
Včelařím s instinktem a láskou. Na samotě u Rožmberka nad Vltavou, města
s dávnou historií, mám malou včelí farmu s tradicí od roku 1955. Odtud včelky
každé ráno vylétají do okolních čistých
smíšených lesů, pastvin, luk a zahrad, aby
naplnily plástečky jednou z nejzdravějších

potravin. Květový med s obsahem pylových zrnek je zlatavé barvy. Medovicový med je hnědé až tmavě hnědé barvy.
Rožmberský med – certifikovaný Český
med se řadí k nejkvalitnějším výrobkům.

Ivan Hojdar, Steinbrenerova 48/1,
385 01 Vimperk, Tel.: +420 388 310 511
www.sumavskypivovar.cz

luk a lesů v okolí Planerova dvora u Volar
v nadmořské výšce 800 m n.m., v CHKO
a NP Šumava. Od roku 2016 je všechen
náš med panenský, to znamená v nejvyšší
kvalitě. Takový med je vytáčen z plástů,
ve kterých nikdy nebyl včelí plod a můžete si pochutnat i na medu plástečkovém.
Máme také připravený prosklený úl, kde
je možné pozorovat včely při práci. Med
zasíláme i poštou.
Jiří Musálek
Budějovická 187, 384 51 Volary
tel: +420 721 301 256
(nákup po telefonické dohodě)
planeruv.dvur@seznam.cz
www.planeruvdvur.cz

Šumavská hřibová polévka obsahuje jen
houby hřibovitého charakteru sbírané na
Šumavě. Obsahuje i další suroviny od
místních dodavatelů, brambory či cibuli.

Turnerova chata
Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem a Čeňkovou
pilou)
tel.: +420 376 599 234,
+420 702 117 283
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Med z Planerova dvora
Ochutnejte lahodný med ze Šumavy, který
získává od roku 2005 pravidelně zlaté a stříbrné medaile v soutěži Český med. Naše
včely sbírají pyl a nektar ze šumavských

Jan Šiman – mistr světa v muškaření
1990 (Wales), Vodní 146, 342 01 Sušice
tel.: +420 775 107 441, info@siman.cz
www.goflyfish.cz | www.siman.cz

Pohádková chalupa –
Za pohádkou na Šumavu
Výstava skřítků, víl a pohádkových bytostí
je jedinečná a unikátní na Šumavě. Vrá-

Apartmány Modřínový dům
Stylové, tematicky zařízené apartmány se
nachází v okrajové části malebného horského městečka Horní Planá na levém břehu Lipenského jezera, v nadmořské výšce
801 m n.m. Netradiční stavba inspirovaná
duchem starých šumavských venkovských
domů, které v krajině působí přirozeně,
jakoby splývají s okolní přírodou, využívají místní materiály a suroviny a slouží
současně k bydlení, práci i odpočinku.
Čistý šumavský vzduch vábí nejen k aktivní dovolené, ale i k vydechnutí od každodenního stresu a ke zdravému odpočinku. Sportovně založení návštěvníci
v létě využijí turistické, nordic-walkin-

gové i cyklistické stezky, Lipenské jezero láká i milovníky vodních sportů a rybaření. V zimě se zde udržují běžkařské
a bruslařské stopy a alpští lyžaři a snowboardisté si přijdou na své v nedalekých
areálech Lipno, Hochficht a Mitterdorf.
Dva apartmány, každý o kapacitě 6 lůžek
(+ 2 přistýlky), jsou citlivě zařízeny přírodními, ekologicky šetrnými materiály.
apartmány Modřínový dům
Švermova 86, 382 26 Horní Planá
tel: +420 603 333 362
info@modrinovydum.cz
www.modrinovydum.cz
facebook: ModrinovyDum

Voda je brána z místního pramene na Turnerově chatě. Zahušťovaná je pouze máslovou jíškou, která výrazně zjemňuje její
chuť. Polévka je již tradičním pokrmem
nabízeným na Turnerově chatě po řadu
let. Servírovaná je s krajícem kváskového chleba.

za nejsportovnější rybářskou disciplínu
spojenou s aktivním pohybem v krásné přírodě. Šumavské řeky jsou unikátní
ve střední Evropě a jsou oblíbené mezi
českými i zahraničními rybáři. Odpovíme vám na 4 základní otázky. Kde muškařit – poznáte nejlepší místa pro lov
pstruhů a lipanů. Čím muškařit – jaké
je vhodné muškařské vybavení a které
umělé mušky jsou účinné. Jak muškařit – osvojíte si moderní i klasické techniky muškaření. Proč muškařit – budete se bavit, aktivně odpočívat v přírodě,
lovit lososovité ryby v nádherných šumavských řekách a ještě si uvážete svoji, možná první, umělou mušku.

Vyzkoušejte jedinečnou
Šumavskou pohostinnost

Jitka Bieblová, Přízeř 26
382 18 Rožmberk nad Vltavou
(nákup po telefonické dohodě)
tel: +420 607 233 122
jitka.bieblova@centrum.cz
www.samotarozmberk.cz

Šumavská hřibová polévka

kdy si můžete náš pivovar i prohlédnout. Vybrané šumavské studené speciality vám k dobrému pivu jistě přijdou
vhod. Těšíme se na vás!
S pivy Šumavského pivovaru je mimořádně spokojen i Hotel Zlatý Potok
v Řetenicích, kdy při nedávném připomenutí tohoto hotelu v novém časopisu
Ano, šéfe! (televizní pořad Ano, šéfe!
se hotelu věnoval v roce 2015), bylo pivo
Šumavského pivovaru uvedeno jako jeden
ze tří regionálních produktů, které hotel
nabízí a vysoce cení.
Po třech letech dodávek speciálních
piv do Café Imperial v Praze 1, můžete na pivo Šumavského pivovaru zajít
i do sousedního nového podniku kuchařského šéfa Zdeňka Pohlreicha „Next
Door by Imperial“. Tam je jako speciální nabídka „Next Door Beer – Bohemian Craft Beer“ trvale na čepu především
právě Vimperský 7 sladový speciál 17°.
Chcete-li zajít na naše pivo na Šumavě
či v Praze i jinam, pak aktuální nabídky najdete také vždy na našem webu.
Děkujeme Vám za přízeň našim pivům,
která jsou dlouholetým nositelem značky
ŠUMAVA originální produkt®.
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tí se do říše pohádek a snů. Panství víly
Šumavy je nejen pro víly, skřítky a pohádkové bytosti, ale i pro všechny s duší
dítěte. Uvidíte Galerii skřítků, Čertovnu,
Vodnickou kuchyni, Pohádkový les – postavičky ze známých pohádek, Šumavousovu komnatu, Terárium skřítků, korunovační klenoty pohádkového krále, přehlídku řemesel. V areálu naleznete hrad
Troškov, Bránu do Šumavy, Rarášovu
a Šumavousovu stezku, Pekelnu, Věštírnu, Mandalový energetický kruh, Lavičku lásky. Můžete se svézt na poníkovi či
si zakoupit suvenýr. Nabízíme ubytování
v apartmánu nebo autocampu, o prázdninách je otevřená kreativní dílnička a občerstvení. Parkování je přímo u chalupy.
Ideální místo i pro školní výlety. Přijeďte
se trošičku pobát, zapohádkovat!
Pohádková chalupa
Mlázovy č.p.18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611, 777 310 711
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovachalupa.cz

Šumavou na elektrokole
Elektrokola vracejí lidi do sedel a dávají možnost se projet po Šumavě, i když
jste méně zdatný cyklista. Na elektrokole
můžete na doporučených trasách některé z půjčoven sítě e-Šumava.cz navštívit
oblíbené turistické cíle Šumavy, které vás
dovedou na místa současná i dávno zmi-

Prožijte jedinečný
šumavský zážitek
Muškaření na Šumavě
Muškaření je má celoživotní vášeň, navštívil jsem mnohé světové lokality na muškaření například v Kanadě, USA, Skandinávii, ale Šumava pro mě stále zůstává
muškařským rájem. Lov ryb na umělou mušku – muškaření, se považuje

zelá. Na trasách Divoká Šumava navštívíte krásy a zajímavosti Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava, trasy Zmizelá Šumava vám představí místa dávno zmizelá ze seriálu internetové
televize stream.cz a na trasách Policie
Modrava se podíváte na místa, kde se natáčel tento televizní seriál. Více najdete
na webu či sítích facebook a LinkedIn.
e-Šumava.cz s. r. o.
Provozovna Hájovna Větrník
Nová Hůrka 228, 342 01 Prášily
tel: +420 777 333 053
pujcovna@e-sumava.cz
www.e-sumava.cz

Doma na ŠUMAVĚ
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost Prožijte jedinečný šumavský zážitek
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší stále velkému zájmu – v současné době má
značku ŠUMAVA originální produkt® 22 provozovatelů.

Certifikát ŠUMAVA originální produkt® má v současné době uděleno 8 šumavských
zážitků.

Srub Javorná

Penzion u Černého kohoutka

Penzion U Andresů

Pečení chleba v lenorské peci

Šumavské bylinné lázně

Javorná na Šumavě, Svinná 9,
339 01 Čachrov, tel.: +420 777 704 404 (SMS)
sumava@srubjavorna.cz
www.srubjavorna.cz

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

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

Velká Lóže Pecařská Lenora,
spolek Augustin Sobotovič,
384 42 Lenora 33
tel.: +420 723 015 152

Parkhotel – Šumavské bylinné lázně
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 592
www.sumavskelazne.cz

Chata Rovina

Penzion Horská Kvilda

Penzion na Habeši

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

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

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

Komentované prohlídky v muzeu
šumavských minerálů

Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce

Soukromé muzeum šumavských minerálů
Velhartice 59, 342 01 Sušice, tel: +420
735 099 975, www.muzeummineralu.cz

Město Netolice, Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, tel.: +420 608 965 919,
netolicky-jarmark.webnode.cz

Zámek Hrádek

Apartmán 124

Šumavské apartmány

Šumavské zastavení se Štěpánkou

Šumavou na elektrokole

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

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

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

Štěpánka a Tomáš Balvínovi,
Volšovská 492, 342 01 Sušice,
tel.: +420 602 493 475,
www.balvinova.estranky.cz

e-Šumava.cz s.r.o., Provozovna Hájovna
Větrník, Nová Hůrka 228, 342 01 Prášily
mobil +420 777 333 053,
www.e-sumava.cz

Ubytování U Beranů

Penzion „U Horejšů“

Turnerova chata

Muškaření na Šumavě

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

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

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou), tel.: +420 702 117 283,
+420 376 599 234, info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Vodní 146, 342 01 Sušice
mobil: +420 775 107 441
e-mail: info@siman.cz
www.goflyfish.cz | www.siman.cz

Pohádková chalupa
Za pohádkou na Šumavu

Pod Churáňovským vrchem

Ubytování u Chladů

U Hojdarů

Chalupa Katky Neumannové

Dvorec Nová Hůrka

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

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

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

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

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

Apartmány Modřínový dům

Ubytování, kavárna a cukrárna
„Na Kvildě“

Hotel Jenišov

Apartmány Šumava

Chata Kvilda

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

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

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

Švermova 86, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 603 333 362
info@modrinovydum.cz
www.modrinovydum.cz

384 93 Kvilda 207
tel.: +420 723 227 377, +420 777 333 504
info@nakvilde.cz, www.nakvilde.cz

Mlázovy č.p.18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611, +420 777 310 711
www.pohadkovachalupa.cz

Doma na ŠUMAVĚ
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ prosinec 2016 – duben 2017
Dlouhodobé akce 2016/17
do 20. 12.>VÝSTAVA ANDĚLSKÉ VÁNOCE / Klatovy, KD /
www.mksklatovy.cz
do 6. 1.>VÝSTAVA KOLÁŽÍ A BATIK MARIE VECHOVÉ /
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka / www.zihobce.eu
do 8. 1.>OBRAZY ŠUMAVY TOMÁŠE HAUSERA A BROUŠENÉ KAMENY LADISLAVA A PETRA LHOTY / Žihobce,
Muzeum Lamberská stezka / www.zihobce.eu
do 13. 1.>VÝSTAVA KONEC NUDY NA JIHU – BLANKA DVOŘÁKOVÁ OBRAZY / Prachatice, Galerie Dolní brána / www.
kisprachatice.cz

4. 12.>MIKULÁŠSKÝ DEN / Bohumilice, Zámek Skalice /
průvod masek na koních, trh, zpívání koled. www.
zamekskalice.cz

11. 12.>ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ / Klatovy, vlastivědné muzeum / předváděcí akce s Radkou Grösslovou od 13 do 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

4. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Horažďovice, klášt. kostel / Pěvecký spolek Prácheň od 16 hodin. www.psprachen.cz

11. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Prachatice / na náměstí trhy,
představení divadla Kvelb, koncerty skupin Elaion
a Dei Gratia, v měst. divadle pohádka „Dva sněhuláci o Vánocích“. www.prachatice.eu

4. 12.>MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA / Kašperské Hory, Horský klub
/ mikulášská besídka pro malé i velké s kulturním
programem, pohoštěním a nadílkou. www.kasphory.cz/kultura
5. 12.>NEBE, PEKLO A MIKULÁŠ / Kašperské Hory, DD /
ve sklepení Dětského domova se otvírají brány
pekelné a nebeské pro děti hodné i zlobivé. www.
kasphory.cz/kultura

do 15. 1.>VÝSTAVA OBRAZŮ PETRA PASTRŇÁKA / Klatovy,
Galerie U Bílého jednorožce / výstava s náhledem do jeho
obrazů od 90. let až k těm současným. www.gkk.cz

12. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE / Sušice,
KD / od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
12. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA / Horská Kvilda,
SEV / tvorba vánočních ozdob technikou patchwork
od 18 do 20 hodin. www.npsumava.cz

do 28. 2.>SLADKÉ VÁNOCE / Klatovy, Vlastivědné muzeum /
nahlédnutí do historie vánočního cukroví, cukrářství
a klatovských cukráren. Do 30. 12. zde bude probíhat Vánoční trh výrobků tradiční rukodělné výroby a lidových řemesel. www.muzeum.klatovynet.cz

12. 12.>REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH VÁNOČNÍCH
OZDOB / Klatovy, vlastivědné muzeum / pracovní seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou od 17 hodin. www.
muzeum.klatovynet.cz

do 28. 2.>HISTORIE STOLOVÁNÍ V OBRAZECH / Klatovy,
Vlastivědné muzeum / Výstava obrazů, více na webu
www.muzeum.klatovynet.cz

do 30. 3. >VÝSTAVA VYŠÍVANÝCH OBRAZŮ IVANY
JEŘÁBKOVÉ / Žihobce, Muzeum Lamberská stezka /
www.zihobce.eu
do 31. 3.>PŘEDNÁŠKY S DOPROVODEM V OKOLÍ PLEŠNÉHO JEZERA / Plešné jezero / přednáška o historii,
místopise a přírodních poměrech. Nutno objednat na tel.: 731 530 314, sraz v 11 hodin u jezera.
www.npsumava.cz
do 30. 4.>VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice, kostel /
klíče k vyzvednutí v IC dle otevírací doby. www.
hartmanice.cz

5. 12.>NEBESKÉ NÁMĚSTÍ ANEB SETKÁNÍ MIKULÁŠŮ,
ANDĚLŮ A ČERTŮ / Klatovy, náměstí / zábavný program
pro děti i dospělé od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
5. 12.>ČERT A MIKULÁŠ NA SUŠICKÉM NÁMĚSTÍ / Sušice /
program pro děti od 17 hodin. www.kulturasusice.cz
5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Horní Planá / Mikuláš,
anděl a čert navštíví hornoplánské děti, které podaruje drobným dárečkem. Připraveny budou hry,
soutěže a diskotéka, od 17 hodin v sále KIC. www.
sumava-lipno.eu
5. 12.>MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI / Chanovice / tradiční
mikulášské nadělování. www.chanovice.cz
5. 12.>MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD / Netolice, hasičská zbrojnice
/ www.netolice.cz

do 30. 4.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HUBERTA BABORA / Hartmanice, IC / roční období v okolí Hartmanic a Hartmanice dříve a dnes. www.hartmanice.cz

5. 12.>PŘÍCHOD SV. MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTŮ / Javorník / www.javorniksumava.cz

1. – 18. 12.>JEŽÍŠKOVA POŠTA / ITC Železná Ruda / již tradičně otevírá v Železné Rudě svoji kancelář, aby
mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich rodiče, babičky a dědečky. Adresa: Ježíškova pošta, ITC, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda / www.
sumava.net/itcruda

5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Hojsova Stráž / od 18 hodin
Mikuláš s čerty v penzionu „Dračí vila“. www.
sumava.net/itcruda

1. – 30. 12.>PERNÍKOVÉ VÁNOCE / Sušice, radnice / výstava
vánočních perníčků. www.mestosusice.cz
5. 12. – 31. 1.>SKLENĚNÉ VÁNOCE / Klatovy, PASK / výstava historických i současných skleněných betlémů.
www.pask-klatovy.cz
21. 1. – 26. 3.>VÝSTAVA ZDENY KOLEČKOVÉ / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / www.gkk.cz
24. 3. – 17. 4.>VELIKONOČNÍ VÝSTAVA / Klatovy, galerie Atrium
KD / vernisáž 23. 3. od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
26. 3. – 11. 6.>VÝSTAVA STOLETÉ PUTOVÁNÍ ŠUMAVOU /
Klenová, zámek / www.gkk.cz
26. 3. – 4. 6.>CESTA 2016 – PŘEHLÍDKA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ
/ Klenová, sýpka / www.gkk.cz

Krátkodobé akce 2016/17
PROSINEC 2016
1. 12.>VERNISÁŽ VÝSTAVY VÁNOCE / Kašperské Hory, radnice / výstava obrázků betlémů, andělů, dětských
obrázků spojená s prodejem betlémů a knížek pro
děti. www.kasphory.cz/kultura
1. 12.>ADVENTNÍ KONCERT CHARITY / Volšovy, zámek /
od 17 hodin. www.charitasusice.cz
2. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Jak Kašpárek
roztočil čerty, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
2. 12.>CESTA ZPRACOVÁNÍ VLNY S UKÁZKOU / Bošice, tkalcovna / provedeme vás cestou zpracování vlny, tkaní, předení a plstění, od 14 hodin. www.navlne.com

14. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM / Klatovy, náměstí / od 17 hodin, jako host vystoupí Pavel
Vítek s pěveckým sborem ZŠ Masarykova Klatovy. www.klatovy.cz

31. 12.>SJEZD LYŽAŘŮ S POCHODNĚMI / Kašperské Hory,
Skiareál Lišák / od 19 hodin. www.sumava.net/ickhory
31. 12.>SILVESTROVSKÝ VLAK / Vimperk – Kubova Huť /
jízdy zvláštních vlaků, zábavné skeče a program,
letos na téma Cesta kolem světa. www.spzs.sweb.cz
31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA ŠIBENIČNÍ VRCH /
Horšovský Týn / sraz účastníků ve 13 hodin před IC
na náměstí. www.mkzht.cz

14. 12.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací vycházka po zaniklých osadách Šumavy, středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici
Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz

31. 12.–1. 1.>SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
JAVORNÍK / Javorník / www.javorniksumava.cz

LEDEN 2017

14. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT – DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY POUPATA A KVÍTEK / Horažďovice, hotel Prácheň /
od 17 hodin. www.horazdovice.cz

1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA LIBÍN / Prachatice / www.
prachatice.eu

14. 12.>ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ / Klatovy, vlastivědné muzeum / pracovní seminář s Radkou Grösslovou
od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

1. 1.>NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ / Prachatice, Velké náměstí /
od 18 hodin. www.prachatice.eu

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

5. 12.>VEČERY S KRESBOU / Sušice, Galerie Sirkus / na téma
figurální kresba, od 18 hodin. www.kulturasusice.cz

15. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Sušice, Smetanův sál / účinkuje Musica Bohemica, Jaroslav Krček – „Prozpěvují anjelové“. www.kphsusice.cz

25. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, klášterní kostel P. Marie / pěvecký spolek Prácheň od 16 hodin.
www.psprachen.cz

5. 12.>ČERTOVSKÝ REJ S PEKELNÝM PRŮVODEM / Prachatice, Velké náměstí / od 17 hod. www.prachatice.eu

15. 12. >ADVENTNÍ KONCERT / Čkyně, synagoga / od
17.30 hodin koncert ZUŠ. www.synagoga-ckyne.cz

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

15. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS /
vyrobíme si originální dárky pod stromeček, ozdoby
nebo přání, od 15 do 18 hodin. www.npsumava.cz

5. 12.>REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH VÁNOČNÍCH
OZDOB / Klatovy, vlastivědné muzeum / pracovní seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou od 17 hodin. www.
muzeum.klatovynet.cz

25. – 26. 12.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice, skanzen /
www.muzeum.klatovynet.cz

5.–11. 12.>VÝSTAVA VÁNOČNÍCH SVĚTEL S WORKSHOPY / Prachatice, sklepy Staré radnice/ www.prachatice.eu

26. 12.>OTUŽOVÁNÍ NA VODNÍKU / Vimperk / od 13.30 hodin.
www.vimperk.cz

6. 12.>MIKULÁŠSKÝ KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň /
od 16 hodin. www.zus.horazdovice.cz

26. – 31. 12.>VÁNOČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA S ŠÁLKEM HORKÉ KÁVY / Kašperské Hory / zajímavé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě.
Doporučujeme rezervaci na tel. 376 503 413, omezená kapacita prohlídky. Prodej vstupenek předem
na MěKIS. www.kasphory.cz/kultura

26. 12>ŠTĚPÁNSKÝ BĚH / Prachatice, Městský stadion /
od 10 hodin, běžecký závod. www.kisprachatice.cz

7. 12.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací vycházka po zaniklých osadách Šumavy, středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici
Stožec v 9 hod. www.npsumava.cz
7. 12.>VÁNOČNÍ DORTY / Klatovy, vlastivědné muzeum / pracovní seminář se Zuzkou Trefancovou od 17 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
9. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Čarovné zvonky, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
9. 12.>CHLUMANSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TRH / Chlumany /
večerní trh se skvělou atmosférou a stánky plnými dobrot i dárků, od 17 hodin. www.chlumany.cz
9. 12.>JELEN EVROPSKÝ A RYS OSTROVID / Kvilda, NC / od 15
do 17 hodin přednáška o výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře
ve výběhu. www.npsumava.cz
9. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / Čerti
na hradě od 17 hodin. www.tyjatr.cz

10. 12.>VÁNOCE NA HRADĚ / Rabí, hrad / netradiční prohlídky, při nichž se dozvíte o tom, jak čas adventu a Vánoc trávili naši předci, překvapí vás oživlé
postavy středověkých obyvatel hradu, od 16 hodin.
www.hrad-rabi.eu
10. 12.>ADVENTNÍ TROUBENÍ A SVÁTEK SVATÉ LUCIE /
Javorník / www.javorniksumava.cz
10. 12.>ADVENTNÍ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA / Dobrá
Voda u Hartmanic / od 16 hodin v kostele sv. Vintíře.
www.hartmanice.cz

3. 12.>SETKÁNÍ U KAPLE SV. BARBORY>/ Železná Ruda / tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením, od 13 hodin. www.sumava.net/itcruda

10. 12.>KREATIVNÍ VÁNOČNÍ DÍLNA / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / děti i rodiče si zde vyrobí dárky pod
stromeček pro své blízké, od 14 hodin. www.gkk.cz

3. 12.>ADVENTNÍ KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ /
Klenová, purkrabství hradu / od 16 hodin. www.gkk.cz

10. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Horažďovice, klášterní kostel
P. Marie / Jakub Hrubý, Zdeňka Grossová, Aleš Bárta – Ave Maria, od 19 hodin. www.horazdovice.cz

3. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Čkyně, synagoga / od 18 hodin.
www.synagoga-ckyne.cz

23. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Horní Planá, u kostela sv. Markéty /
vánoční legenda sehraná hornoplánskými ochotníky se živými zvířaty a hudebním doprovodem,
od 18 hodin. www.horniplana.cz

31. 12.>PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH / Hojsova Stráž /
od 23 hodin, tel.: 376 361 227.

24. 12.>HOJSOVKA SOBĚ / Hojsova Stráž, kostel / nejen
vánoční koledy zazpívá „Štědrovečerní hojsovecký orchestr“, od 21 hodin. www.sumava.net/itcruda

10. 12.>KRAMPUS SHOW / Kaplice / průvod démonických alpských masek centrem města, od 18 hodin.
www.ikaplice.cz

3. 12.>NEBÍČKO A PEKLÍČKO / hrad Rabí / pro děti budou
připravena andělská zastavení i peklo v hradním
sklepení, hry, soutěže, občerstvení na nádvoří hradu, od 13 hodin. www.hrad-rabi.eu

22. 12.>RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ / Prachatice, Národní dům /
smíšený pěvecký sbor Česká píseň. www.prachatice.eu

15. 12.>PRAVĚKÉ POKLADY V JIŽNÍCH ČECHÁCH / Vimperk,
MěKS / přednáška od 10 hodin. www.meks-vimperk.com

10. 12.>ADVENTNÍ JARMARK / Horažďovice, zámecké nádvoří / od 9 hodin. www.horazdovice.cz

3. 12.>PEKLO / Horažďovice, Pivovar / www.tyjatr.cz

23. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / Vánoční pohádka od 17 hodin. www.tyjatr.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SEDLO / Kašperské
Hory a okolí / odjezd autobusu v 9.30 hodin z Náměstí v Kašperských Horách do Albrechtic, odtud
výstup na Sedlo a přes hrad Kašperk zpět. www.
kasphory.cz/kultura

1. 1.>NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ / Vimperk, prostranství před
gymnáziem / od 18 hodin. www.vimperk.cz

9. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Čkyně, synagoga / od 18 hodin
zazpívá čkyňský pěvecký sbor s hudební skupinou
Pohoda. www.synagoga-ckyne.cz

2. 12.>PŘEDNÁŠKA – HISTORIE VÁNOČNÍHO STROMEČKU /
Horažďovice, muzeum / od 18 hodin. www.muzeumhd.cz

13. 12.>POČÁTKY ŠLECHTY VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ / Prachatice, muzeum / zajímavá přednáška Mgr. Ing. Marka Parkmana od 17 hodin. www.
prachatickemuzeum.cz

21. 12.>ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ / Netolice, sál ZUŠ / www.
netolice.cz

24. 12.>X- MASS NIGHT / Sušice, KD / vánoční party od
22 hodin. www.kulturasusice.cz

5. 12. >MIKULÁŠ A ČERTI NA NÁMĚSTÍ / Vyšší Brod /
od 17 hodin. www.mestovyssibrod.cz

9. 12.>POSTELOVÁ FRAŠKA / Kašperské Hory, kino / divadelní vystoupení, v němž nechybí jemná ironie a nadsázka zahraje Spolek Žihobeckého divadla J.K.Tyla.
www.kasphory.cz/kultura

2. 12.>VIMPERSKÉ PEKLO / Vimperk, náměstí Svobody 8 /
od 16 hodin. www.vimperk.cz

11. 12. >ADVENTNÍ ODPOLEDNE/ Vimperk, sál MěKS /
od 15 hodin. www.meks-vimperk.com
11. 12.>VÁNOČNÍ TVOŘENÍ / Bošice, tkalcovna / vyrobíme
si originální vánoční dekorace technikou suchého
plstění, od 13 do 16 hodin. www.navlne.com

do 28. 2.>VÝSTAVA VÁNOCE / Kašperské Hory, radnice /
výstava obrázků betlémů, andělů, dětských obrázků spojená s prodejem betlémů a knížek pro děti.
www.kasphory.cz/kultura

do 28. 2.>Z HISTORIE LÁZEŇSTVÍ / Klatovy, Vlastivědné
muzeum / výstava předmětů s tematikou lázeňství.
www.muzeum.klatovynet.cz

11. 12.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků ve smečce, videoukázky
výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovního
výběhu, od 13 hodin. www.npsumava.cz

16. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Krakonošova
nadílka, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
16. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Čkyně, synagoga / od 18 hodin
čkyňské pěvecké sbory. www.synagoga-ckyne.cz
16. 12.>ROCKOVÉ VÁNOCE / Horní Planá / přehlídka rockových kapel od 20.30 hodin v sále KIC. www.
sumava-lipno.eu
17. 12.>POKRAČOVÁNÍ KAŠPERSKOHORSKÉHO BETLÉMU
/ Kašperské Hory, radnice / přijďte s námi přivítat nové
postavičky v našem betlému, i letos nám řezbáři
pan Hrach s panem Brožem nachystají řadu překvapení. www.kasphory.cz/kultura
18. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT VOLNÉHO SDRUŽENÍ HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ / Hartmanice, synagoga / od 13.30 hodin. www.hartmanice.cz
18. 12.>KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE / Prachatice, Městské
divadlo / www.prachatice.eu
18. 12.>MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ TRH / Bayerisch Eisenstein / od 12 do 19 hodin tradiční vánoční trh,
hudba a zpěv, národní speciality z celého světa.
Tel: +49 9925 940 316. www.sumava.net/itcruda
18. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / doprovodný kulturní program při prodejních trzích. www.
mksklatovy.cz
18. 12.>SLADKÉ VÁNOCE / Klatovy, vlastivědné muzeum /
komentovaná prohlídka výstavy od 15 hodin. www.
muzeum.klatovynet.cz
18. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Čkyně, synagoga / od 17 hodin
klarinetový soubor z Prachatic. www.synagoga-ckyne.cz
19. 12.>VEČERY S KRESBOU / Sušice, Galerie Sirkus / tématem
bude anatomie a proporce lidské hlavy, od 18 hodin.
www.kulturasusice.cz
19. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Kašperské Hory, Galerie Muzea
Šumavy / www.kasphory.cz/kultura
19. – 22. 12.>VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY / Klatovy, náměstí /
doprovodný kulturní program při prodejních trzích.
www.mksklatovy.cz
19. – 23. 12.>ADVENTNÍ TRHY / Sušice, náměstí / www.
mestosusice.cz
20. 12.>POHÁDKY NA VÁNOCE / Sušice, KD / divadelní představení pro děti od 9 hodin. www.kulturasusice.cz

4. 12.>ADVENTNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ / Klatovy, KD /
od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

11. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / doprovodný kulturní program při prodejních trzích. www.
mksklatovy.cz

21. 12.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací vycházka po zaniklých osadách, středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici Stožec
v 9 hodin. www.npsumava.cz

4. 12.>ADVENTNÍ KONCERT ZUZANY LAPČÍKOVÉ / Prachatice, kostel sv. Jakuba / www.prachatice.eu

11. 12.>ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz

21. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň /
od 16 hodin. www.zus.horazdovice.cz

1. 1.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice / od 13 do 17 hodin
sváteční setkání v chanovickém skanzenu. www.
chanovice.cz
1. 1.>PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU / Klatovy, náměstí / od
17.30 hodin kulturní program. www.mksklatovy.cz
4. 1.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací
vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy,
středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz
6. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Zlatovláska
od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
6. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / pohádka Perníková chaloupka od 17 hod. www.tyjatr.cz
7. – 8. 1.>15 KM ŠUMAVOU / Špičák / veřejný lyžařský
závod, tel.: 721 643 164.

27. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Železná Ruda / v kostele Panny
Marie Pomocné z Hvězdy vystoupí Železnorudský
smíšený sbor, od 18 hodin. www.sumava.net/itcruda
27. 12.>VÁNOČNÍ VEČER S ČLENY MUSICA LUCIS PRAGA
/ Kašperské Hory / hudební dostaveníčko v prostředí
Galerie Muzea Šumavy s pohoštěním a prezentací
cenností ze sbírek muzea. www.kasphory.cz/kultura
28. 12. – 1. 1.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / Hrad Kašperk /
www.kasperk.cz
30. 12.>SJEZD Z PANCÍŘE NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH /
Špičák, Weissovy louky / od 11 hodin sjezd v historickém oblečení na historických lyžích. www.sumava.net/itcruda

8. 1.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků na Šumavě a jejich život
ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná
návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz

30. 12.>ŽELEZNÝ PAŠERÁK / Pancíř / od 17 hodin 5. ročník,
otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř,
start u dolní stanice lanovky na Hofmanky. www.
sumava.net/itcruda

7. 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

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

7. 1.>ZDOBENÍ STROMEČKU PRO PTÁČKY / Netolice /
s sebou jablíčka, lojové tyčky, mrkev, sraz na náměstí ve 14 hodin. www.netolice.cz

30. 12.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – MALÁ MUZIKA NAUŠE
PEPÍKA / Horažďovice, KD / www.kulturnistrediskohd.cz

8. 1.>TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA / Chanovice / sváteční obchůzka koledníků. www.chanovice.cz

30. 12.> SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC / Alžbětín, IS /
v hraničním nádraží navštívíme Evropskou záchrannou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování
a prohlédnete si modelovou železnici, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

10. 1.>SOUSEDSKÁ VÝPOMOC / Svinná Lada, IS / povídání
o ptačích sousedech a možnostech, jak jim pomoci,
od 10 do 12 hodin. www.npsumava.cz

30. 12.>RYBOVA MŠE / Kašperské Hory, Kostel sv. Markéty /
tradiční „Rybovka s klatovským Šumavanem“ bude
letos v rámci bohoslužby.
31. 12.>SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI / Špičák,
sjezdovka Šance / tradiční sjezd nejprudší špičácké
sjezdovky, od 17 hodin. www.spicak.cz
31. 12.>SILVESTROVSKÉ 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

11. 1.>TRADIČNÍ PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU /
Železná Ruda, Penzion Habr / od 7.30 na sněžnicích
ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký
Ostrý; tel.: 603 894 139. www.sumava.net/itcruda
11. 1.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací vycházka po zaniklých osadách, středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici Stožec
v 9 hodin. www.npsumava.cz
11. 1.>KONCERT PAVLA ŠPORCLA / Prachatice / www.
prachatice.eu
12. 1.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / sněhová pokrývka znesnadňuje ptáčkům přístup k potravě, a proto jim vyrobíme krmítko z přírodních materiálů,
od 17 hodin. www.npsumava.cz
13. 1.>JELEN EVROPSKÝ A RYS OSTROVID / Kvilda, NC / od 15
do 17 hodin přednáška o výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře
ve výběhu. www.npsumava.cz
13. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Jak Kašpárek
napálil vodníka od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
14. 1.>DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL / Horní Planá / začátek akce od 14 hodin v restauraci Bowling. www.
sumava-lipno.eu
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17. 1.>LIGA PROTI NEVĚŘE / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin. www.kulturnistrediskohd.cz
17. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Stožec, IS / poznejte krajinu v okolí Stožce z jiného pohledu. www.
npsumava.cz
18. 1.>ONDŘEJ HAVELKA A MELODYMAKERS / Klatovy KD /
od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
18. 1.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací
vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy,
středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz
19. 1.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS /
výlet s výkladem o historii, místopisu a přírodních
poměrech, délka trasy je 7 km, sraz v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz
19. 1.>KONCERT EVY PILAROVÉ / Sušice, KD / www.kulturasusice.cz
20. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Princezna Světluška, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

5. 2.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, návštěvnické centrum
/ poznejme život ve smečce, videoukázky výchovy
vlčat, komentovaná návštěva venkovního výběhu,
od 13 hodin. www.npsumava.cz

16. 2.>NACISMUS A KLATOVSKO / Chanovice, KD / od 18 hodin
beseda s autorem publikace „Klatovsko pod nacistickým útlakem“ historikem Janem Jirákem. www.
chanovice.cz

6. 2.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ / Horská Kvilda, SEV / tvořivá dílna, vytvořte si originální obrázek, od 18 hodin.
www.npsumava.cz

17. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM HORSKÉ KVILDY S VÝSTUPEM NA ANTÝGL / Horská Kvilda a okolí / vycházka s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech,
sraz v 10 hodin u hotelu Rankl. www.npsumava.cz

7. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / výlet okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
7. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM STOŽCE / Stožec, IS / poznejte
krajinu v okolí Stožce z jiného pohledu, od 9 hodin.
www.npsumava.cz
7. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
/ výprava na sněžnicích i bez sněžnic, délka trasy
5,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
8. 2.>KONCERT – ŽALMAN / Sušice, Kino / koncert hudební
skupiny Žalman. www.kulturasusice.cz

21. -22. 1.>KAŠPERSKÁ 30 / Churáňov / závod v běhu
na lyžích volně nebo klasicky na 30 km. www.
ski-tour.cz

8. 2.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací
vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy,
středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz

18. 2.>ŠUMAVSKÁ PYTLOVAČKA / Horní Planá / od 14 hodin
na náměstí zábavné odpoledne ve stylu našich babiček, sjíždění kopce na pytlích, doprovodný program.
www.horniplana.cz

8. 2.>TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA / Kašperské Hory, IS / vyzkoušejte jednu z technik zpracování ovčí vlny – plstění.
Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

18. 2.>VLCI S NÁMI ŽIJÍ / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, vlci mezi lidmi, předvedení ochočeného
vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin.
Přednášející: Jiří Anderle – dlouholetý chovatel
a majitel vlků. www.npsumava.cz

9. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – ŠUMAVA NA STARÝCH
POHLEDNICÍCH / Kašperské Hory, IS / promítání fotografií Josefa Seidla, významného fotografa Šumavy, od 18 hodin. www.npsumava.cz
10. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / pohádka Zlatý
pták, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

22. 1.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků na Šumavě a jejich život
ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná
návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz
25. 1.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací
vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy,
středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz

26. 1.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / naučte se s námi
plést košíky, ošatky a jiné dekorativní, ale i užitkové
předměty z papíru, s sebou si můžete přinést staré
noviny, případně mustr, který budete chtít oplétat,
od 17 hodin. www.npsumava.cz

10. 2.>JELEN EVROPSKÝ A RYS OSTROVID / Kvilda, NC / od 15
do 17 hodin přednáška o výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře
ve výběhu. www.npsumava.cz

26. 1. 2017 />NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS
/ výlet s výkladem o historii, místopisu a přírodních
poměrech, délka trasy je 7 km, sraz v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz

11. 2.>ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž, hasičská
zbrojnice / od 13 hodin sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče; tel.: 376 361 227. www.
sumava.net/itcruda

27. 1. 2017>SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC / Alžbětín,
IS / v hraničním nádraží navštívíme Evropskou
záchrannou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování a prohlédnete si modelovou železnici, od 10 hodin. www.npsumava.cz

14. 2.>SOUSEDSKÁ VÝPOMOC / Svinná Lada, IS / povídání
o ptačích sousedech a možnostech, jak jim pomoci,
od 10 do 12 hodin. www.npsumava.cz

28. – 29. 1.>ROSSIGNOL DEMO TOUR / Špičák / testovací akce značky Rossignol, tel.: 376 397 567. www.
sumava.net/itcruda
29. 1.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU / Horažďovice, KD / Amatovka od 15 hodin. www.kulturnistrediskohd.cz

ÚNOR 2017
1. 2.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / vycházka po zaniklých osadách Šumavy, trasa 9 km.
Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.
npsumava.cz

20. 2.>JAZZOVÝ KONCERT FEMITEMOVO TRIO / Prachatice / www.prachatice.eu
20. 2.>TVOŘÍME Z FIMO HMOTY / Kašperské Hory, IS / ozdobte
si lžičku, propisku nebo jiný vám milý předmět z kovu
nebo skla, od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

3. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / Princezna Včelka od 17 hodin. www.tyjatr.cz

19. 3.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejme
život vlků ve smečce, videoukázky výchovy vlčat,
komentovaná návštěva výběhu, od 13 hodin. www.
npsumava.cz

4. 3.>FESTIVAL DECHOVEK / Klatovy, KD / od 12 hodin.
www.mksklatovy.cz
4. 3.>VLCI S NÁMI ŽIJÍ / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, vlci mezi lidmi, předvedení ochočeného
vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin.
Přednášející: Jiří Anderle – dlouholetý chovatel
a majitel vlků. www.npsumava.cz
5. 3.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků na Šumavě a jejich život
ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná
návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz
6. 3.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / přijďte si vyrobit
dekorace z drátků a korálků, s sebou si přineste
hrneček, sklenici, láhev k odrátkování, od 17 hodin.
www.npsumava.cz

7. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, od 9.30 do 13 hodin. www.npsumava.cz

23. 2.>HISTORIE SKLÁŘSTVÍ NA ŠUMAVĚ A RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÉHO KORÁLKU / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit korálek a dozvědět se o historii sklářství na Šumavě, od 13 hodin. www.npsumava.cz

7. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
výprava na sněžnicích i bez nich, trasa 5,5 km, sraz
v 10 hodin. www.npsumava.cz

24. 2.>SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC / Alžbětín, IS / v hraničním nádraží navštívíme Evropskou záchrannou
stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování
a prohlédnete si modelovou železnici, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

8. 3.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / vycházka
po zaniklých osadách, trasa 9 km, sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz
8. 3.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / vycházka
Klostermannovou stezkou k vlčímu výběhu, od 9.30
do 13 hodin. www.npsumava.cz
8. 3.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské
Hory, IS / tvořivá dílna, vyrobíte si originální dárek.
Od 13 hodin. www.npsumava.cz

24. 2.> ZA DOBRODRUŽSTVÍM NA SNĚŽNICÍCH / Kašperské
Hory, IS / výprava s cílem dobýt hrad Kašperk, cestou budeme plnit různé úkoly a zdolávat překážky,
od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz

9. 3.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, trasa 7 km, sraz v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

24. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Tři zlaté vlasy děda Vševěda, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

9. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – NEPÁL / Kašperské Hory, IS /
cestopisná přednáška Jaroslava Červenky od 18 hodin.
www.npsumava.cz
10. 3.>HURÁ NA SNĚŽNICE / Kašperské Hory, IS / zábavné
soutěžení na sněžnicích (i bez), pro rodiny s dětmi,
od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz
10. 3.>JELEN EVROPSKÝ A RYS OSTROVID / Kvilda, NC / od 15
do 17 hodin přednáška o výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře
ve výběhu. www.npsumava.cz
10. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / O mlsné princezně, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
11. 3.>ŠKWOR / Klatovy, KD / koncert od 19 hodin. www.
mksklatovy.cz

25. 2.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Horní Planá / od 8 hodin
rozmařilé masky pod vedením rychtáře tropí v ulicích nemalý rozruch, večer od 20 hodin masopustní
veselice v sále KIC. www.horniplana.cz
25. 2.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Chanovice / od 12 hodin
tradiční průvod veselých masek. www.chanovice.cz
25. 2.>VERNISÁŽ VÝSTAVY – DANA HLOBILOVÁ – VELKOMĚSTA A METROPOLE SVĚTA / Horažďovice, Městská
galerie / od 16 hodin. www.muzeumhd.cz

11. 3.>JÍZDA PŘES LOUŽI / Špičák / od 14 hodin tradiční
akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy
se zkracují, tel.: 376 397 167. www.sumava.net/itcruda
12. 3.>FESTIVAL ŠTÍTEK / Prachatice, divadlo / dětské amatérské divadlo od 10 do 16 hodin. www.kisprachatice.cz
14. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / výlet okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních
poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

25. 2.>MAŠKARNÍ PRO DĚTI / Kašperské Hory, Horský klub /
www.kasphory.cz/kultura

3. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM HORSKÉ KVILDY S VÝSTUPEM
NA ANTÝGL / Horská Kvilda a okolí / vycházka s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech,
sraz v 10 hodin u hotelu Rankl. www.npsumava.cz

3. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / pohádka Vodníkova Hanička od 17 hodin. www.tyjatr.cz

16. 2.>DEN S RYSEM OSTROVIDEM / Kašperské Hory, IS /
odpoledne plné her a zajímavostí, od 13 do 16 hodin.
www.npsumava.cz

4. 2. >ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY / Železná Ruda, Belvedér /
krajský přebor v běhu na lyžích, volně, 10 km,
tel.: 739 389 513.

16. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – OD SAHARY PO HIMÁLAJ
/ Kašperské Hory, IS / přednáška Heleny Macenauerové
od 18 hodin. www.npsumava.cz
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21. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory,
IS / výprava na sněžnicích i bez nich, trasa 5,5 km,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
23. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – KYRGYZSTÁN / Kašperské
Hory, IS / přednáška Vladislava Hoška od 18 hodin.
www.npsumava.cz
24. 3.>VELIKONOČNÍ KONCERT KAMILA STŘIHAVKY /
Horažďovice / www.horazdovice.cz
28. 3.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / vyrobte si zvířátko
z ovčí vlny, od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

30. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – ŽIVOT A PRÁCE LIDÍ
NA STARÉ ŠUMAVĚ / Kašperské Hory, IS / vyprávění
Emila Kintzla, doplněné promítáním historických
fotografií, od 18 hodin. www.npsumava.cz
30. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / od
17 hodin. www.tyjatr.cz
31. 3.>SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC / Alžbětín, IS /
návštěva Evropské záchranné stanice netopýrů,
dozvíte se vše o historii lyžování a prohlédnete si
modelovou železnici, od 10 hodin. www.npsumava.cz

DUBEN 2017
1. 4.>VYCHÁZKA ZA PTAČÍM ZPĚVEM / Svinná Lada, IS
/ seznámíme se s typickými šumavskými druhy
ptáků a nahlédneme do tajů jejich života. Od 7
do 11 hodin. www.npsumava.cz
4. 4.>VEPŘO, KNEDLO, ZELO / Horažďovice, KD / divadelní
představení, začátek v 19.30 hodin. Více na www.
kulturnistrediskohd.cz
6. 4.>RÁCHEL SKLENIČKOVÁ / Klatovy, radnice / koncert
od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
7. 4.>STAROČESKÉ VELIKONOCE / Stožec, IS / tvořivá dílna – drátkovaná vajíčka a dekorace z ovčí vlny,
od 17 hodin. www.npsumava.cz
7. 4. – 8. 4.>SVĚT KREATIVITY / Horažďovice, KD / www.
horazdovice.cz
8. 4.>VELIKONOČNÍ JARMARK / Horažďovice, zámecké nádvoří / od 9 hodin. www.horazdovice.cz
8. 4. – 11. 4.>ŠAMPIONÁT MAŽORETEK / Klatovy KD / www.
mksklatovy.cz
10. 4.>VYCHÁZKA ZA PTAČÍM ZPĚVEM / Svinná Lada, IS
/ seznámíme se s typickými šumavskými druhy
ptáků a nahlédneme do tajů jejich života. Od 7
do 11 hodin. www.npsumava.cz
13. 4.>VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA / Kašperské Hory, IS / kreativní tvoření na téma Velikonoc, od 13 hodin. www.
npsumava.cz

25. – 26. 2.>ŠUMAVSKÝ SKIMARATON / Kvilda / 32. ročník závodu v běhu na lyžích. www.skimaraton.cz

2. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – JIHOZÁPAD USA / Kašperské
Hory, IS / přednáška Miloslava Martana od 18 hodin.
www.npsumava.cz

21. 3.>SOUSEDSKÁ VÝPOMOC / Svinná Lada, IS / povídání
o ptačích sousedech a možnostech, jak jim pomoci,
od 10 do 12 hodin. www.npsumava.cz

6. 3. – 12. 3.>ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA / Horažďovice, KD / Více na www.
kulturnistrediskohd.cz

22. 2.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / vycházka
po zaniklých osadách, trasa 9 km, sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz

15. 2.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací vycházka po zaniklých osadách, trasa 9 km.
Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.
npsumava.cz

15. – 19. 2.>SVĚTOVÝ POHÁR PARASKI / Špičák / závod kombinující parašutismus a lyžování, tel.: 376 397 567.
www.sumava.net/itcruda

17. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / od
17 hodin. www.tyjatr.cz

6. – 17. 3.>FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA ŠTÍT / Prachatice, divadlo / www.kisprachatice.cz

15. 2.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské Hory, IS / tvořivá dílna, vyrobíte si originální dárek.
Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

15. 2.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin. www.npsumava.cz

3. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Ponocný a strašidlo, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

21. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory,
IS / výprava na sněžnicích i bez nich, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

14. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
výprava na sněžnicích i bez sněžnic, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

2. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy je 7 km, sraz v 9.30 hodin. www.
npsumava.cz

3. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / pohádka Honza
doktorem v pekle, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

19. 2.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků na Šumavě a jejich život
ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná
návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz

23. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – SKOTSKO / Kašperské
Hory, IS / přednáška Petra Dürra od 18 hodin. www.
npsumava.cz

25. 1.>SKŘÍTEK SKŘÍŇÁČEK / Kašperské Hory, kino / divadlo
ŠŮS. www.kasphory.cz/kultura

28. 1.>RYBÁŘSKÉ ODPOLEDNE, KULINÁŘSKÉ SPECIALITY
/ Chanovice, KD / od 14 do 19 hodin beseda o rybách
a rybářství, recepty a ochutnávky, rybí speciality,
kapela Z Vršku z Blatné. www.chanovice.cz

17. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / pohádka Perníková chaloupka, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
17. 2. >LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum /
od 17 hodin pohádka Tajemství hradu Helšaftu.
www.tyjatr.cz

9. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava a okolí / délka
trasy 7 km, náročnost střední. Sraz na parkovišti pod
penzionem Arnika v 10 hodin. www.npsumava.cz

21. 1.>HORNOPLÁNSKÁ BRUSLE / Horní Planá / od 13 hodin
závody na ledě, doprovodný program, diskotéka na
ledě a ohňostroj. www.sumava-lipno.eu

17. 2.>ZA DOBRODRUŽSTVÍM NA SNĚŽNICÍCH / Kašperské
Hory, IS / výprava s cílem dobýt hrad Kašperk, cestou budeme plnit různé úkoly a zdolávat překážky,
od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz

8. 2.>DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin. www.kulturnistrediskohd.cz

9. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS /
výlet s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy je 7 km, od 9.30 hodin.
www.npsumava.cz

20. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, muzeum / od
17 hodin. www.tyjatr.cz

17. 2.>NENUĎME SE DOMA / Horní Vltavice, OÚ / přijďte
si vytvořit originální šperk z fima, od 17 hodin.
www.npsumava.cz

28. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
výprava na sněžnicích i bez nich, sraz v 10 hodin
u IS. www.npsumava.cz

14. 4.>JELEN EVROPSKÝ A RYS OSTROVID / Kvilda, NC / od 15
do 17 hodin přednáška o výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře
ve výběhu. www.npsumava.cz
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14. 4.>VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY / Kašperské Hory,
Horský klub / tvořivé dílny pro rodiny s dětmi. www.
kasphory.cz/kultura

1. 3.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / poznávací
vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy,
středně náročná trasa 9 km. Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz
1. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Modrava a okolí / vycházka do známých i méně známých míst v okolí Modravy, délka trasy 7 km, náročnost střední. Sraz
na parkovišti pod penzionem Arnika v 10 hodin.
www.npsumava.cz
2. 3.>DEN S TAJEMNÝMI NOČNÍMI LETCI ŠUMAVY – NETOPÝRY / Kašperské Hory, IS / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí o šumavských netopýrech, od 13
do 16 hodin. www.npsumava.cz
2. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – LADAKH – MALÝ TIBET /
Kašperské Hory, IS / přednáška Jany Dvorské a Miloše
Kašpara od 18 hodin. www.npsumava.cz
3. 3.>HURÁ NA SNĚŽNICE / Kašperské Hory, IS / zábavné
soutěžení na sněžnicích (i bez), převážně pro rodiny s dětmi, v areálu a okolí od 10 do 15 hodin.
www.npsumava.cz

16. 4.>VELIKONOČNÍ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory,
náměstí / trh s kulturním programem. www.kasphory.cz/kultura
14. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
/ výprava na sněžnicích i bez nich, trasa 5,5 km,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
15. 3.>DOPROVOD NA LYŽÍCH / Stožec a okolí / vycházka
po zaniklých osadách, trasa 9 km, sraz na žel. stanici Stožec v 9 hodin. www.npsumava.cz
15. 3.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské Hory, IS / tvořivá dílna, vyrobíte si originální dárek.
Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
16. 3.>NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / Svinná Lada, IS / výlet
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, trasa 7 km, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
16. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – MALAJSIE / Kašperské
Hory, IS / cestopisná přednáška Pavla Krásenského
od 18 hodin. www.npsumava.cz
17. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / Červená Karkulka, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

18. 4.>SOVÍ NOC / Svinná Lada, IS / Kolik u nás žije sov?
Pojďme se seznámit s těmito legendami opředenými ptáky, poodhrňme roušku tajemství a vydejme
se do noční přírody. Vlastní svítilna nutností, trasa do 10 km sraz v 18.30 hodin. www.npsumava.cz
20. 4.>EKOPOHÁDKY / Kašperské Hory, kino / divadlo ŠŮS.
www.kasphory.cz/kultura
28. 4.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – NP Bavorský les / navštívíme zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského), jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny – místo zážitků, nových informací a her pro děti
i dospělé. Od 9.20 do 13.30 hodin, nutná hotovost
6,5 € /os. www.npsumava.cz
30. 4.>STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC / Chanovice
/ tradiční akce. www.chanovice.cz
Změna programu vyhrazena

