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Vlci a jeleni na Šumavě

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Pozorování těchto zvířat umožňují nová
návštěvnická centra v Srní a na Kvildě,
více se dočtete na straně 3.

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

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

Sklo z Annína
tak trochu jinak

Střípky odjinud
Téměř 2 500 návštěvníků
obdivovalo výrobky
s regionálními značkami na
podzimním Novoměstském
krajáči

Pro poslední měsíc roku 2015 a první tři
měsíce roku 2016 připravil Pavilon skla
v Klatovech ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech
a Sklářským muzeem v Anníně rozsahem
nijak rozsáhlou, ale obsahem mimořádně
zajímavou výstavu annínského skla. Je to
ale Annín tak trochu jinak.

Ke stálé expozici skla firmy Lötz z Klášterského Mlýna má tento výstavní projekt
hluboký vnitřní vztah, protože se vrací
zčásti i ke kořenům firmy Lötz a osobě jejího zakladatele Johanna Lötze, pro
kterého byl právě Annín první samostatně provozovanou sklárnou i místem, kde
v roce 1844 zemřel. Až později jeho vdova přestěhovala firmu do Klášterského
Mlýna. V historii annínské sklárny je ale
doba Johanna Lötze jen krátkou epizodou.
Historie sklárny založené v roce 1796
je dlouhá a bohatá. Výstava představuje
nejen malovaná skla ve stylu druhého rokoka z doby, kdy sklárnu vlastnil Johann
Lötz, ale také ukázky technicky i výtvarně rozmanité produkce z druhé poloviny

19. století, kdy již sklárnu vlastnila rodina Schmidů – jsou to elegantní alabastrová skla nebo malovaná skla dekorovaná zlatým irisem, dále elegantní barevné
nápojové sklo a samozřejmě také broušené sklo, které je v dnešním povědomí
spojeno s Annínem asi nejvíc. Naprostým
unikátem je pak pohár vyrobený z prvního elektricky taveného skla v Anníně,
který je nejstarším dokladem použití této
nové technologie u nás. Další zajímavostí budou zcela nové návrhy broušeného
skla z brusičského workshopu Annínské broušení.
Výstava představuje annínskou sklárnu
ve zcela nových polohách a je jakýmsi
otevřením oslav v roce 2016, kdy si Annín jako druhý nejstarší nepřetržitě provozovaný sklářský závod v České republice připomene 220 let od svého založení.
PhDr. Jitka Lněničková;
kurátorka Pavilonu skla, Klatovy
www.pask-klatovy.cz

24. října 2015 patřila už potřetí Novoměstská radnice v Praze výrobcům s regionálními značkami z celé republiky.
Sešlo se jich přes čtyřicet ze sedmnácti různých regionů. Svými obory zprostředkovali krásný průřez vším, co mohou regionální značky v současné době
nabídnout. V potravinách a nápojích
od uzenářských výrobků přes pečivo
a med až k pivu a nejrůznějším zavařeným dobrotám, v řemeslech od keramiky přes drátování, košíkářství a textil až ke sklu a bižuterii. Nechyběly ani
dřevěné hračky, svíčky ze včelího vosku nebo zdobené perníčky. A také věci
vyloženě praktické, jako přírodní mýdla
a šampóny, nebo příjemné, jako levandule v nejrůznějších podobách.

Bude Bílá stopa konečně bílá?
Již v polovině října nejmenovaný český server uvedl deset příznaků, podle
nichž poznáte, zda zima bude krutá. Pro nás žijící na venkově nic objevného.
Jak je na tom cibule se slupkami, jeleni s tukem, jak zimují mravenci a včely
nebo jak žerou králíci. Kdybych měl soudit podle mých králíků, zima bude
hodně drsná. Ale věřte tomu. Kdyby žil nestor šumavských meteorologů Eman
Strnad, určitě by našel nejméně tucet přísloví příznivých pro nás, co se těšíme na sníh. Ale taky by našel tucet a jeden o tom, že žádný nebude. Takže
jedno za všechna: „Je-li na sv. Jakuba krásně, bude tuhá zima“. A jak bylo
25. července? Nic moc. U nás v Pošumaví zataženo, přeháňky, déšť, teplota
okolo 25°C. Na letošní léto vyloženě bídné počasí. Přitom den před i po obloha vymetená. A teď si vyberte.
Po několik posledních let je
strategie péče o lyžařské
stopy na Šumavě postavena na údržbě Šumavské
magistrály sjednocující
Šumavu do jednoho regionu, jež se snaží být přívětivý běžkařům. Na rozdíl
např. od Jizerských hor není naše
magistrála udržována liniově jednou rolbou, ale vzniká jako „vedlejší produkt“
údržby lyžařských okruhů v rámci údržby stop v jednotlivých mikroregionech,
jež se vzájemně dotýkají. Vedle možnosti
delších liniových přejezdů a vyšší garance

kvality stop je hlavní předností
magistrály její využití v marketingu. Zejména díky ní
se do regionu podařilo
v posledních letech dostat sponzorské prostředky
např. od České spořitelny.
Mírné zimy s nedostatkem sněhu vcelku logicky navozují otázku,
zda se více nesoustředit na podporu krátkých okruhů ve vazbě na lyžařské areály
v místě se zárukou nejvyšší kvality stop.
A proč ne placených? Za přispění místních sponzorů, kteří chtějí vidět konkrétní
dopad svých investic, se zde možná právě

tady přirozeně rodí nová forma nabídky
pro hosty území.
Peníze od České spořitelny, jež se nevyužily v zimě, se určitě neztratily. Obce,
které nesou z velké části břemeno úpravy lyžařských stop, využily tyto peníze v předsezónních úpravách lyžařských
tras. Několik zchátralých mostků, např.
v okolí Volar, Strážného či Nové Pece bylo

nahrazeno novými, jinde byly odstraněny pařezy a upraven povrch, aby se dalo
jezdit i při nižší sněhové pokrývce. Vše
v celkové hodnotě více než čtyři sta tisíc
korun. Za dalších dvě stě tisíc sponzorských korun provedla stejné práce Správa NP Šumava. Údržbu stop již tradičně
podporují Plzeňský i Jihočeský kraj, nejinak tomu bude i letos.
Přitáhnout více pozornosti chtějí nové
webové stránky www.bilastopa.cz. Vedle sledování aktuálního stavu údržby stop
„Rolby on-line“ zde běžkař nově najde
tipy na výlet nebo se může naladit prohlédnutím video tras.
Šumava je na sníh připravena, zbývá
už jen maličkost…
Vladimír Silovský,
Regionální rozvojová agentura Šumava

Na své si prostě přišel každý, ať už
při ochutnávkách, nebo v rámci dílen,
kdy si malí i velcí mohli vyzkoušet, jak
těžké je zkrotit nepoddajný materiál.
Někteří řemeslníci naopak předváděli,
s jakou lehkostí jim pod rukama vznikají téměř zázraky. Mezi ně patřil i Ing.
Pavel Sarauer, který celý den ukazoval,
jak je možné z kousků dřeva stvořit lehoučkou holubičku. U manželů Kalkušových z firmy Karamelový sen zase stála fronta na sladké mlsání – jako vždy
přesvědčili, že i věci zdánlivě obyčejné mohou zaujmout, když se jim věnuje péče a fantazie. Křehkou krásu a příslib třpytivých Vánoc přivezla do Prahy
Jarika Hejralová se svými hvězdičkami
z Rejštejna a nejen dětská srdce zahřáli
a potěšili Svojšánci – háčkované postavičky a dokonce i oživlé dopravní prostředky od Ivany Scheinostové.
Pro ty, kdo podzimní „Krajáč“ nestihli, máme dobrou zprávu, už teď připravujeme jarní, bude na stejném místě
5. března 2016.

Putování za regionálními
zážitky Broumovska
V rámci realizace projektu Putování
za regionálními zážitky, podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj,
(pokračování na straně 2)
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Železnorudsko – zimní (nejen)
sportovní ráj

Zasněžené vrcholky šumavských kopců, mrazivé dny i noci, sněhová pokrývka
jako z obrázků Josefa Lady – to vše je podmínkou spokojenosti návštěvníků
této západní části Šumavy. A další podmínkou je pak nabídka, kterou má pro
své hosty tento region přepravenou.
Začněme tedy klasickým lyžováním.
Všechny lyžařské areály nabízejí milovníkům sjezdovek sportovní vyžití s různými stupni obtížnosti včetně té nejprudší
v ČR – Šance na Špičáku. Aby byly zážitky co nej…, nabízí např. Lyžařský areál Špičák a LA Nad nádražím společnou
permanentku pro jeden a více dnů lyžování. Navíc je LA Nad nádražím propojen pomocí přibližovacího vleku v horní
části sjezdovky s LA Belveder a nabízí
tak sjezdařům s výše uvedenou společnou
jízdenkou také svezení na dalších sjezdovkách. U špičáckého lyžařského areálu je od letošního roku možné zdarma
zaparkovat na novém parkovišti, od kterého sjedete na lyžích či snowboardu přímo k prvnímu vleku.
Ani běžkaři nebudou o zážitky ochuzeni. U lyžařských areálů Špičák a Nad nádražím – Belveder a také v Hojsově Stráži
se ti sportovnější mohou prohánět na lyžařských běžeckých okruzích, „turističtí“
běžkaři pak mají k dispozici desítky kilometrů běžeckých stop v okolí. Od 15. 1.
2016 bude také upravována stopa od hraničního nádraží Železná Ruda – Alžbětín
po tzv. Bavorské cestě k Debrníku a dále
na Polom a jezero Laka.

Skitouringové trasy jsou další lákavou
zimní nabídkou Železnorudska. Celkem
sedm vyznačených tras v okolí a další
možnosti na nedalekém Velkém Javoru
vyznavačům tohoto sportu určitě udělají
radost. Mapky tras jsou k dispozici v ITC
Železné Rudy.
Stejně tak pohyb na sněžnicích okolní
přírodou stojí za to si tuto výstroj pořídit,
nebo přímo v Železné Rudě i na Špičáku zapůjčit. Vrcholným zážitkem tohoto sportu je pak účast na celodenní akci
„Přechod Královského hvozdu“ na sněžnicích, který se koná 13. 1. 2016.
V Železné Rudě ale nebudete ochuzeni ani o další zážitky, ať už kulturní, nebo
kulinářské. Nejen za zhoršeného počasí
na vás čekají místní muzea – Šumavy,
nebo Historických motocyklů, na děti pak
obchůdek s Královstvím skřítků, všechny uvítají vyhlášené cukrárny a místní
pekárna, dospělé pivovar, nebo prodejna
s certifikovanými řeznickými a uzenářskými výrobky.
Zimní Železnorudsko vás zve a srdečně vítá!
ITC města Železná Ruda,
tel.: +420 376 397 033,
www.sumava.net/itcruda
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Šumavský Mouřenec chystá v závěru
roku koncerty i půlnoční silvestrovskou
mši při svíčkách
Už popáté v řadě přichystal šumavský kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína bohatý adventní a vánoční program. Advent
odstartovalo 29. listopadu tradiční žehnání
věnců. O hudební doprovod se tentokrát
postaralo duo T´N´T, které tvoří Tereza
Bečičková a Tomáš Ludvíček. Mouřenec
bude ale otevřený i během všech dalších
adventních víkendů.
V neděli 6. prosince ve 14 hodin začíná
sváteční setkání, které duchovním slovem
i zpěvem doprovodí místní kněz Tomas
van Zavrel. O týden později, 13. prosince, zve Mouřenec od 14 hodin na koncert duchovní hudby. V rámci projektu Šumavské hudební triduum vystoupí
sopranistka Irena Pohl Houkalová, kterou
na cembalo doprovodí Lukáš Vendl. „Zazní například skladby od Johanna Sebastiana Bacha nebo Adama Václava Michny z Otradovic,“ zve patronka projektu
Helena Čacká.
Čtvrtou adventní neděli 20. prosince
Mouřenec naváže na tradici. Od 14 hodin
v kostele už popáté vystoupí oblíbený Žihelský pěvecký smíšený sbor. „Moc se těšíme na nově nacvičené písně i na úžasnou
atmosféru, která vždy při těchto koncertech panuje,“ říká Lukáš Milota z týmu
Přátelé Mouřence.
Kostel nad Annínem bude otevřený
i na Štědrý den. V rámci komponovaného pásma Štědrá hodinka sem lidé od 11
do 12 hodin mohou přijít pro Betlémské

světlo, ochutnají vánoční cukroví, poslechnou si koledy a mohou zde na poslední
chvíli koupit malé dárečky pro své blízké. V průběhu adventní doby se v kostele
objeví opět ozdobená jedlička, pod kterou
mohou návštěvníci pokládat malé praktické dárky, které dostanou senioři v Domově důchodců v Sušici. „Těch setkání
během svátků bude možná více, zatím
ale nebudeme podrobnosti prozrazovat.
Vše se lidé včas dozvědí na internetové
stránce www.pratelemourence.cz,“ dodává
Lukáš Milota. Mouřenec bude otevřený
i o silvestrovské noci. Pár minut po příchodu nového roku 2016 zde začne podobně jako v minulých letech P. Tomas van
Zavrel sloužit půlnoční mši při svíčkách.
Dokořán bude Mouřenec také o Třech
králích. Pak se tento pozdně románský
a druhý nejstarší šumavský kostelík uloží
na několik měsíců k „zimnímu spánku“
a přístupný bude jen po domluvě na telefonním čísle 607 118 846. Od začátku
adventu do Tří králů mohou lidé ochutnat také „MouŘák“ – mouřenecký svařák.
Zdroj: www.pratelemourence.cz

Projděte se historií kraje

Šumava ve skle

Poprvé v Kašperských Horách
proběhne tradiční masopust
Tradice masopustu v šumavských vesničkách se drží dodnes. I Kašperské Hory
se zvyků masopustního průvodu drží
několik let. V roce 2016 máme úmysl masopust povýšit na pestřejší slavnosti s povolením masopustní veselice
a průvodu panem starostou, na náměstí uspořádat zabijačkové hody a hudební
zábavu. Více informací o termínu masopustu a podrobném programu naleznete na novém webu www.kasphory.cz
nebo na tel.: 376 503 412/413 (MěKIS).
Veronika Rosecká, MěKIS Kašperské Hory

se ve dnech 21. a 22. října 2015 uskutečnila odborná exkurze, která zavedla
koordinátory značek z celé republiky
na Broumovsko. Programu se zúčastnili také provozovatelé služeb v cestovním ruchu a obchodů s regionálními produkty.
Vedle návštěv u držitelů tamní značky – řemeslníků i farmářů – a prohlídky unikátního komplexu broumovského
kláštera měli účastníci exkurze prostor
i pro reflexi desetiletého fungování regionálních značek a diskusi o problémech, které v souvislosti s regionálními značkami řeší. Všichni se shodli,
že regionální značky mají ambici garantovat nejen regionální původ, ale
také stále vyšší kvalitu produktů, jimž
jsou uděleny.
Objektivní posouzení kvality je však
často složité a s rozšiřující se škálou
produktů, jež se o značky ucházejí,
klade stále větší nároky na certifikační komise. Řešením je vzdělávání –
koordinátorů značek i potenciálních
žadatelů. A také individuální přístup,
neboť jedinečnost produktů s regionálními značkami spočívá právě ve výjimečnosti každého jednotlivého výrobce, farmáře či poskytovatele služeb nebo zážitku.

Muzea Šumavy v Sušici. Prezentuje historii sušického sirkařství od počátků až
po dnešní dobu. K vidění je zde i unikátní mechanický betlém se třemi stovkami
pohyblivých i statických postav, expozice věnovaná historii nebo procházka šumavským sklářstvím. Vystaven je tu také
takzvaný sušický cínový poklad.

Šumava židovská

Pohádkově krásná krajina plná barev, v ní odlesky zlatých slunečních paprsků,
a když zavřete oči, zhluboka se nadechnete, cítíte vůni podzimu a nadcházející
zimy. Kam bychom se mohli v tomto krásném období vydat? Po stopách historie! Vydat se do světa, který láká malé i velké, nedotčenou krajinou a do muzeí Plzeňského kraje.

Kultury není nikdy dost a proto i letos se uskuteční od 27. 12. řada vánočních koncertů, jako např. tradiční Rybova mše vánoční v kostele sv. Markéty
nebo koncert členů sboru Musica Lucis.
Na Silvestra se v lyžařském areálu projede průvod lyžařů s pochodněmi, kteří
přivítají nový rok.

Putování za regionálními
zážitky Broumovska
(pokračování ze strany 1)

Kašperské Hory spolu s hradem
Kašperkem žijí i v zimě
Kašperskohorsko je ideálním místem pro
zimní radovánky. Nabízí možnost sportovního vyžití, přímo ve městě můžete využít udržovaný Ski areál s celkovou délkou tras 1,5 km; za dobrých sněhových
podmínek lákají k výletům na běžkách
desítky kilometrů upravených běžeckých
tras. Těm, co sportu moc neholdují, doporučujeme krátký výlet na hrad Kašperk,
který od 28. 12. do 1. 1. otevírá brány
svým návštěvníkům.
Večerní čas vám zpříjemní tematická
vánoční noční prohlídka města s průvodcem navíc doplněná šálkem horké kávy.
Představte si historické horské městečko
zahalené do vrstvy bílého prachového sněhu, blikající vánoční osvětlení na lampách
a domech. V rukou držíte šálek dobré
kávy nebo horké čokolády a posloucháte vyprávění o vánočních zvycích, tradicích a historii šumavského městečka. Letos se na tyto večerní prohlídky s průvodcem můžete těšit od pondělí 28. 12.
do čtvrtka 31. 12. 2015.
Od 3. adventní neděle si opět po roce
přijďte na radnici prohlédnout největší skříňový betlém v Čechách, kde návštěvníkům jeho autoři, pánové Hrach
a Brož, připravují na 25 dalších postaviček. Dnes jich tam můžete vidět 125,
spolu s nádhernými stavbami zachycujícími historické Kašperské Hory. Snad už
v příštím roce se betlém promění ze statického na mechanický.

Střípky odjinud

Šumava se řadí k nejstarším oblastem
sklářské výroby v českých zemích a první písemné zmínky pocházejí z poloviny
14. století. V Železné Rudě, v původní
vilce sklářského rodu Abele, se nachází
jedna ze stálých expozic Muzea Šumavy. Jejím základem je rodinný majetek
a rodinné sbírky Abelů. Najdete tu však
i připomínku hadrnictví nebo šumavský
svéráz, umrlčí prkna.

Šumava na lyžích
Železná Ruda je významným centrem
zimních sportů a známá svými lyžařskými
areály. Vývoj lyžování na Železnorudsku
představuje Muzeum lyžařské historie.
K vidění jsou zde historické lyže, vázání a oblečení, které se používalo v regionu od počátků místní lyžařské historie až zhruba do 60. let minulého století.
Zajímavé jsou i dobové fotografie lyžařských klubů Železnorudska a fotky starých zaniklých horských chat. Muzeum
lyžování spolu s Muzeem historických

motocyklů se nacházejí v železnorudském loveckém zámečku, který patří
mezi nejstarší dochované stavby v centrální části Šumavy.

Šumava hořící
Světoznámou výrobu zápalek v Sušici,
kterou roku 1839 zahájil Vojtěch Scheinost s manželkou, přibližuje expozice

Šumava byla po staletí územím, na němž
vedle sebe a spolu, žili křesťané a židé.
Až do nástupu Adolfa Hitlera k moci
v tom nikdo neviděl problém. Pak se ale
svět změnil. Na Šumavě zaniklo 110 židovských komunit. Dnes je připomíná stálá expozice v Muzeu Dr. Šimona Adlera
v Dobré vodě u Hartmanic. Seznámíte
se tu s běžným životem židovské rodiny,
obvyklými profesemi, které židé vykonávali nebo s jejich sakrálními předměty.

Šumava bez hranic
Tento rok byla otevřena interaktivní expozice Plzeňského kraje v Bavorské Rudě.
Expozice vychází z myšlenky, co nejvíce přiblížit a seznámit návštěvníky se zajímavostmi, turistickými cíli a krásami
Plzeňského kraje, jimiž jsou památky,
loutkářství, folklór, pivo, příroda a další. Je koncipována tak, aby lákala dospělé
i nejmenší návštěvníky k prozkoumávání,
objevování, poznávání, ale také dopřála
odpočinku v pohodlném křesle s některou z knih o Plzeňském kraji či s informačními kartami ze stylového šuplíčkového kabinetu. Karty poskytují zajímavé
informace o lázeňských a wellness centrech, rozhlednách, hradech, zámcích, Šumavě, cykloturistice a mnoho dalších.
Nepřehlédnutelné a nádherné jsou vystavené originální Skašovské hračky v původní a maxi velikosti. Tyto jedinečné
exempláře „obřích“ rozměrů je možné
zhlédnout pouze zde.
Zdroj: www.turisturaj.cz,
www.touristparadise.com
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Zima na Šumavě nejsou jenom běžky, nově můžete
pozorovat jeleny a vlky v návštěvnických centrech

V průběhu roku 2015 Správa Národního parku Šumava otevřela dvě návštěvnická centra, která turisty seznámí se životem zvířat, jež na Šumavě žijí nebo
se tam alespoň sporadicky vyskytují. Nedaleko Kvildy vzniklo Návštěvnické centrum zaměřené na jeleny, u Srní zase na vlky. V obou centrech se přitom s těmito zvířaty máte možnost potkat a pozorovat je v jejich přirozeném prostředí
v několikahektarových areálech.
Na samém počátku celého záměru bylo
vytipováno sedm lokalit, kde by bylo možné vybudovat návštěvnická centra obdobného typu, ale se zaměřením na různé
druhy zvířat. V prvních úvahách bylo
nutné zabývat se vhodnými biotopy pro
každé jednotlivé zvíře, a tedy i každou
lokalitu. U Kvildy byly do smrkového
lesa původně zvoleny tři druhy zvířat.
V současnosti mohou návštěvníci pozorovat jeleny, v následujících letech budou doplněny výběhy s rysem ostrovidem a prasetem divokým.
Návštěvnická centra nabízí možnost relaxace a poznávání jak ve vnitřních prostorách moderně koncipovaných budov,
tak v jeho okolí. Za zmínku stojí přenos
obrazu z výběhů, kdy návštěvník může
sám ovládat kamery ve výběhu zvířat
a obraz bude přenesen na velkoplošnou
obrazovku v hlavní expoziční místnosti.
To ocení především pohybově handicapovaní návštěvníci. Součástí expozic jsou
multifunkční vitríny s interaktivními prvky a exponáty. U obou návštěvnických
center jsou dětská hřiště s netradičními
herními prvky.
Na Návštěvnické centrum na Kvildě
navazuje naučný okruh v délce 2,5 kilometru a výběh o velikosti skoro 9 hektarů, ve kterém bude až deset kusů jelení
zvěře. Na stezce jsou tři vyhlídkové věže,
díky nimž budou moci návštěvníci sledovat jeleny a laně s nejlepším výhledem.
Návštěvnické centrum Srní zase nabízí pohled k vlkům. Aktuální stav vlčí
smečky jsou dva dospělí vlci a čtyři vlčata. Celý areál tohoto návštěvnického
centra se rozkládá na ploše cca 35 hektarů a jeho hlavní součástí je pěší okruh

s odpočinkovými místy a navigačním
systémem. Návštěvníci mají jedinečnou
možnost pozorovat chování a život vlků
přímo v jejich teritoriu, ve zcela přírodním, skoro tři hektary velkém výběhu,
nad kterým vede téměř 300 metrů dlouhá, dřevěná lávka. Tělesně postižení mají
přístup do výběhu vlků ze samostatného
parkoviště a po přístupnější části pěšího
okruhu. Je ale vhodné, aby měli asistenci.
Lidé se dozvědí úplně všechno o životě vlků a to včetně podrobného vysvětlení jejich mimického projevu. To bude
určitě hodně poučné pro všechny chovatele psů, protože když pochopí mimiku
a chování vlka, lépe tak porozumí i svému psu. „Vlk je zvíře, kterému jsme my,
lidé, od pradávna ubližovali. Když se podíváme do příběhů, pohádek, povídek, tak
je vlk vykreslován jako tupé zvíře, které
nás ohrožuje, a proto se ho musíme bát.
A abychom byli ochráněni, musíme vlka
vyhubit. Bohužel se nám to povedlo, ale
pozitivní je, že se k nám vlk vrací a nejen sem na Šumavu. Já věřím, že toto
návštěvnické centrum bude sloužit nejen pro zábavu, ale i jako místo poznání
a že díky němu si veřejnost udělá na vlka
pozitivní náhled,“ vidí hlavní přínos Návštěvnického centra Srní ředitel Správy
Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Studijní pobyty
pro školní
kolektivy
V srdci Národního parku Šumava se nachází jedna z nejvýše položených obcí
v České republice, Horská Kvilda. A právě tady, na šumavských pláních, od května 2014 funguje nové středisko environmentální výchovy (SEV). Za prvních
pět měsíců provozu SEV se zde ubytovalo a zúčastnilo našich programů zaměřených na přírodu NP Šumava několik set
žáků a studentů.
Rekonstrukce se chýlí ke konci a od ledna 2016 bude SEV Horská Kvilda v plném provozu. Pro milovníky zimní krajiny nabízíme v lednu až březnu v první
řadě pobyty s výukovými programy EV,
ale v případě volné kapacity v tomto

Nutno ale dodat, že uvidět vlky nebo
jeleny v návštěvnických centrech není úplně nároková věc. Zvířata jsou sice na lidi
zvyklá, protože vlci pocházejí ze zoologických zahrad a jeleni s laněmi zase z polodivokých chovů, ale prostředí, ve kterém se pohybují, je stejné, jako kdyby
kolem sebe plot neměla. Vždy je vhodné se chovat tiše a vyčlenit si na návštěvu více času, než jen pár minut. Velkou
odměnou bude pro každého vidět jeleny nebo vlky, zvlášť na sněhové pokrývce, kde tato zvířata vyniknou. Otevřeno
je každý den, v průběhu celé zimy. Návštěvnická centra budou uzavřena pouze
v měsíci dubnu.
Jan Dvořák, Správa NP Šumava

Vycházky
na sněžnicích
Mezi nejúspěšnější programy zimní sezóny v Národním parku Šumava patří komentované vycházky na sněžnicích. Pohybu na sněžnicích se nemusí obávat ani
ti starší z nás. Stačí použít lyžařské nebo
trekingové hole a rázem si budete připadat
jistěji. Největší výhodou této zimní aktivity je možnost detailně pozorovat přírodu v místech, kde nepotkáte běžkaře,
protože jim zde chybí strojově upravená
stopa. Můžete tak zažívat kouzelné ticho
zimní přírody, pozorovat a učit se rozpoznávat stopy zvěře a radovat se z výhledů do krajiny. Některé vycházky jsou fy-

zicky náročnější, např. výlet na Knížecí
Pláně nebo výstup na Antýgl. Jiné jsou
naopak hravé a připravené především pro
děti – „Hurá na sněžnice“ nebo „Za vlky
na sněžnicích“ – což je nově připravená
vycházka využívající možnost pozorovat
vlky ve vlčím výběhu u Srní.
Přehled programů, které pro vás informační střediska na Stožci, Svinných
Ladech, Kvildě, Rokytě a Kašperských
Horách připravila, najdete na www.npsumava.cz nebo v tištěné brožuře Programy pro veřejnost. Je zde přesnější
specifikace i telefonní číslo pro nutnou
objednávku a v neposlední řadě i informace o poplatku 50 Kč za jakékoliv vycházky na sněžnicích. Pokud bude zima
stejně skoupá na sníh jako v posledních
letech, nenechte se odradit. V takových
případech vyrážíme do přírody pěšky.
Najdeme v ní totiž vždy něco poučného,
inspirativního a pozitivního.
Ing. Dana Zývalová, IS Kvilda
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přátel. Oblíbení jsou rovněž průvodci pro
team-buildingové skupiny a školní výlety. Přehled aktivních průvodců Šumavou
je na www.npsumava.cz, nebo na vlastních stránkách průvodců www.pruvodci-sumavou.cz. V případě prvního zájmu
se obráťe na koordinátora aktivit, Josefa Štemberka, tel.: 731 530 287, e-mail:
josef.stemberk@psumava.cz.
Samostatnou kapitolou, co se týká průvodců, je cyklus výprav za poznáním zachovalé šumavské přírody, známé pod
označením Průvodci divočinou. Národní park Šumava zahrnuje rozsáhlá území
přírody bez vlivu člověka, kde svůj domov
dodnes nachází velká divoká zvířata. Vedle nerušeného života pro zvířata je zde
přírodě dovoleno vyvíjet se podle vlastních zákonů na velkých plochách. Poznávací výlety se konají pravidelně od června do konce října. Rozmanitost výprav je
dána rozdílnými oblastmi, kam výpravy

Výstavy
V soukromí divočiny
Od prosince můžete v informačním středisku Kvilda zhlédnout ojedinělou fotografickou výstavu zvířat s názvem „V soukromí divočiny“, jež je zobrazuje v jejich
typickém prostředí či běžných činnostech.
Na 32 panelech jsou vyfocena jak zvířata typická pro Šumavu (jelen evropský,
rys ostrovid, vydra říční a další), tak i ta
méně obvyklá, jako je los evropský, kočka divoká, psík mývalovitý či šakal obecný. Fotografie zvířat vznikly při projektu monitorování rysa ostrovida pomocí
fotopastí (fotoaparát, který automaticky
snímá scénu při průchodu okolo čidla).
Součástí expozice je dvojjazyčný roll-up popisující projekt monitoring rysa,
při kterém fotografie vznikly.

směřují: na Trojmeznou horu či na Polom a Ždánidla, na Šumavské pláně s rašeliništi, vrchovišti nebo do Vltavského
luhu, za divokými bystřinami do kaňonu Křemelné a jinam. Veškeré informace
si můžete pročíst a připravit se na další
letní sezónu na www.npsumava.cz. Rezervační systém volných míst spouštíme
již v květnu 2016!
Josef Štemberk,
Správa NP Šumava

Výstavu si zde můžete prohlédnout
do konce ledna 2016 a poté bude k vidění v Návštěvnickém centrum Hans Eisenmann Haus v Národním parku Bavorský
les (v těsné blízkosti Stezky v korunách
stromů), a to do konce dubna 2016.

Zachráněné dědictví
Výstavu s názvem „Zachráněné dědictví“, týkající se projektu záchrany drobných sakrálních památek (křížků, božích
muk, apod.) v krajině Šumavy, lze vidět v synagoze ve Čkyni od 6. listopadu do konce dubna 2016. Na 30 panelech se představují jednotlivé památky,
které byly v letech 2000 –2004 opraveny.
Výstava je přístupna při různých akcích, které se v synagoze konají, nebo
po domluvě.
Štěpán Rosenkranz, Správa NP Šumava

Aktuálně jsme
vydali

Ptáci v Povydří jsou Bučiny a suťové lesy
a Šumavské bezlesí dalším příspěvkem
k poznání rozmanité šumavské přírody.

Divoká příroda bez hranic

Časopis
Šumava

Tak zní titulek nového nástěnného kalendáře o nespoutané přírodě Šumavy
a Bavorského lesa. Kalendář představuje 12 hlavních biotopů obou území. Obraz biotopu doplňuje do vazby kalendáře vložený pohled typického zvířecího
zástupce. Pohled je možno z kalendáře
přes perforaci odtrhnout a případně zaslat.

Pozvánka do bučin a suťových
lesů i na bezlesí
Stávající nabídku interaktivních materiálů
Správy NP Šumava doplňují další dva tituly, které přiblíží zájemcům celý životní
systém významných biotopů Šumavy –
bučin, suťových lesů a bezlesí. Opět jsou
představeny zajímavou interaktivní formou informace jak pro mladší čtenáře,
tak i pro ostatní dospělejší zájemce o tuto
problematiku. Spolu s již vydanými tituly – Šumavská řeka, Šumavské rašeliniště, Horské smrčiny, Ledovcová jezera či

Má za sebou již
dlouhou historii.
Vychází od roku
1973 v návaznosti
na dřívější Zpravodaje CHKO Šumava, od léta 1996
je časopis čtvrtletním periodikem s distribucí do volného prodeje i pro předplatitele. Přináší pravidelně řadu informací
o činnosti Správy, ale hlavně o přírodě
Šumavy, o místních obyvatelích i o nabídkách pro návštěvníky chráněného území a turistických cílech.
Všechny tyto materiály si můžete zakoupit v informačních střediscích, nebo
přímo na Správě NP Šumava či prostřednictvím e-shopu.
Ing. Jiří Kadoch,
Správa NP Šumava

S průvodcem
po Šumavě
období umožňujeme pro školní skupiny
i pobyty bez výukových programů, např.
adaptační pobyty nebo sportovní kurzy.
Kapacita je 48 lůžek.
Podrobné informace o SEV Horská
Kvilda (kontakty, popis ubytování, způsob stravování, výukové programy) najdete na internetové adrese www.npsumava.cz v sekci environmentální výchova.
Eva Oulická, SEV Horská Kvilda

Od roku 2006 bylo vyškoleno již 81 místních průvodců Národního parku Šumava
z řad zde žijících obyvatel. Každým rokem zájem o místní průvodce ze strany
návštěvníků našeho regionu stoupá, protože se návštěvníci chtějí dozvědět něco
zajímavého od člověka, který na Šumavě
žije většinou po celý život. Takový průvodce dokáže udělat z poznávání přírodních krás i historie území zcela jiný zážitek. Průvodci připraví „na míru“ program
pro celý zájezd i pro rodinu nebo partu

Dobrá adresa pro život
www.br-sumava.cz
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Křišťálová Javorná, kolébka šumavských sklářů – místo, kde
to všechno začalo
Ještě je tma, modravá světýlka Velkého
vozu poblikávají nad Hamerským vrchem,
mrzne tak, že praskají křehké větvičky
bříz i staré trámy králováckého dvorce
na Zejbiši. Bezmračná noc postavila ledové mosty na říčce Ostružné a ve smrkovém mlází postříbřila kožíšky srnkám
i kmotře lišce. Zachumlané ovečky v béžových kabátcích ve dvorci netrpělivě pobekávají a vyhlížejí k východu. Hvězdy
slábnou a nad Javornou se střetávají barvy noci a svítání. Oranžová s růžovou vítězí nad temně fialovou, která se z nebe
odráží po zmrzlých javorenských pláních.
Noc utíká po hřebenech hor a na chvilku se přece jen zastaví na hoře Jedlové, aby zamkla tamní studánku, pramen
Křemelné. A to je okamžik, který připomene, že Javorná bývala kolébkou šumavského sklářství.
Všude, kam se rozhlédnete, spatříte
křišťálově bílo a východ září jako okénka
starých lesních hutí. Cingrlátka na ojíněných stromech se nápadně podobají těm
na skleněných lustrech v kostele sv. Anny
a ledové květy na stráních se třpytí stejně jako křemenné krystaly či rozpraskané dno sklářské pánve s modravou sklovinou. Jestlipak Michael Müller, sklář
od sv. Anny, vynálezce křídového skla
(českého křišťálu), vídával stejná zimní rána v 17. století a nechával se jimi
inspirovat na rytinách svých výrobků…
Rod Müllerů znalec Šumavy jistě zařadí

spíše k Vimperku, své kořeny však mají
v Javorné. A tak je to s mnoha dalšími
úspěšnými sklářskými rody, jejichž členové se ze Zejbiše od Svaté Anny (Javorné) rozutíkali po všech možných blízkých
i vzdálených koutech Šumavy. Eisnerové
a Gerlové spravovali huť na Vogelsangu
(Podlesí) u Kašperských Hor, Ascherlové vynalézali nové sklářské postupy
na Novém Brunstu, Adlerové hospodařili na Páteříkové huti či na Starém Brunstu, Hafenbrädlové zaujali sklářský post
na Železnorudsku. Krajinu kolem Javorné
si rovněž oblíbil Ferdinand Abele ze známého sklářského rodu z Hůrky. Ferdinad
se v kostele sv. Anny v Javorné oženil
s Johannou Fuchs, dcerou leštiče zrcadel.
Vůbec první skelnou huť v lokalitě
založil již roku 1494 Martin (Miertl)
z Mochova u dnešního Onoho Světa,

Programy pro veřejnost v zimní sezóně

tedy v době, kdy Šumavu pokrýval neprostupný neobjevený prales. Odtud je
už jen malý kousek k říčce Ostružné,
vodní síle potřebné při každém lesním
řemesle. Rychle tu vyrostly první hamry (dnešní Hamrlík), vzduch provoněly
milíře a nad břehem byl založen nejstarší královácký dvorec v Javorné – Zejbišský dvůr s hutí, který později předal svůj
název celé Královácké rychtě zejbišské
(Seewiesen). Na Zejbišském dvoře hospodařil svérázný rychtář Andreas Preissler,
zvaný Ondřej Sklenář Páteříkový, který
se stal vůdcem rebelantů proti zástavní
vrchnosti Královského hvozdu v letech
1614 –1615. Obhajoval práva Králováků u samotného císaře Rudolfa. Andreas
a jeho stoupenci se nechtěli podřizovat
nikomu jinému než českému králi, což
bylo hlavním mottem všech Králováků
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(svobodných sedláků). Zveme vás tedy
za Andreasem třpytivou zimní krajinou
na Zejbišský dvůr. Jeho králováckou
a sklářskou minulost dnes připomínají
rozpadající se chlévy, barokní patrové
stavení, osmiboká kaplička v obvodovém zdivu, na které je místy ještě patrná
modrá omítka. Možná, že v chladné vodě
Ostružné najdete kousky hrubého skla či
páteřík. Obzvláště v zimě je tu tajuplně
teskno a prázdno, čekáte jen, kdy se proti vám vynoří postava z dob minulých.
Tipy na zapomenutá a tajemná místa
Šumavy vám přináší romantické a cenově dostupné ubytování ve Srubu Javorná,
certifikované značkou ŠUMAVA originální produkt®. V zimě se u nás zahřejete
v příjemném prostředí smrkové kulatiny
s výhledy do rozsáhlé ojíněné zahrady.
Parkování je přímo u srubu, topíme tepelným čerpadlem a vy se tak nemusíte
o nic starat, běžky můžete nasadit přímo
na zahradě, pejska vezměte s sebou. Přijeďte se podívat, že zima srubu sluší…
Kudy k Zejbišskému dvoru: Javorná
(parkoviště u kostela sv. Anny) – Buchar –
zelená cyklotrasa 2037 – Farma Štíhlov –
Zejbišský dvůr (kousek pod dvorem zrekonstruovaný historický mostek přes Ostružnou) – a zpět. Na Bucharu můžete
ještě odbočit po příjemné rovince po žluté turistické značce kolem říčky Ostružné ke Srubu Javorná a dále na Svinnou
k zachovalé vápenné peci. Při dostatku
sněhu nasadíme běžky.
Více na www. srubjavorna.cz

Pojďte se s námi toulat

Připravili jsme pro zimní sezónu novou řadu programů pro veřejnost. Pořádáme pro návštěvníky nejrůznější aktivity, kterými jsou například velmi oblíbené
vycházky na sněžnicích či doprovody na lyžích do jedinečného území Národního parku Šumava. Zároveň se uskuteční tradiční cyklus večerních přednášek
a promítání snímků z dalekých cest.
V Informačních střediscích Správy se
i v této sezóně budou konat tvořivé dílny, máte tak možnost vyrobit dárek pro
sebe či své blízké.
Jistě nezapomenutelným zážitkem bude
pro vás pozorování zvěře ve volné přírodě, a to jak v přezimovacích obůrkách
(Beranky, Zahrádky a Jelení Vrchy), tak
i v nově otevřených návštěvnických centrech na Kvildě a v Srní.

snímky z celé Šumavy, krásná příroda, inverze, atraktivní místa NP Šumava. Přednášející: Vladislav Hošek, přední fotograf
Šumavy, od 18 hodin, tel.: 376 582 734,
731 530 284, cena programu 20 Kč.
 22. 3. 2016 / 25 let Národního parku
Šumava a Národního parku Podyjí / IS
Kvilda / beseda s řediteli Národního parku Šumava Pavlem Hubeným a Národního parku Podyjí Tomášem Rothröcklem.
Přednášející: Pavel Hubený, Tomáš Rothröckl, od 17 hodin, tel.: 731 530 529,
388 435 544.
 23. 4. 2016 / Voda na Šumavě / IS

Kvilda / terénní vycházka v okolí Kvildy
s ukázkou revitalizace rašeliniště a významu zadržování vody v krajině. Přednášející: Jan Kozel, sraz před IC v 11 hodin,
tel.: 388 435 544, 731 530 529.

25 let Národního parku Šumava
Správa Národního parku Šumava oslaví
v příštím roce 25 let od svého vyhlášení
(20. 3. 1991). V rámci oslav bude realizováno několik významných akcí, přednášek
a workshopů. Již od ledna jsou připraveny programy, kde se budete moci seznámit s tímto jedinečným chráněným územím. Výročí vyhlášení Národního parku
Šumava bude připomenuto retrospektivní putovní výstavou „Proměny Národního parku Šumava“.
Z bohaté nabídky programů, které jsme
pro vás připravili, vybíráme:
 29. 1. 2016 / Prázdniny na Íčku – 25 let

NP Šumava / IS Stožec / Oslavte s námi
25. narozeniny národního parku. Přijďte si
užít prázdninové chvíle – skládačky, hry
a rukodělné činnosti. Tel.: 388 335 014,
nutné předchozí telefonické objednání,
cena programu 50 Kč
 11. 2. 2016 / Šumavské mlhy a inverze /
IS a SEV Kašperské Hory / panoramatické

Další pořádané akce a programy jsou
zařazeny v celkovém přehledu akcí těchto novin na str. 7 a 8 nebo je také naleznete na www.npsumava.cz v sekci akce
pro veřejnost.
Nejvýznamnějším programem roku 2016
bude opět celodenní akce před Informačním střediskem Rokyta, která se uskuteční v sobotu 9. července. Pro návštěvníky
bude připravena ukázka šumavských dravců při volném letu a lovu. Dozvíte se také
více ze života šumavských zvířat. Místní
stará řemesla (řezbářství, kovářství, tesařství a další) zde budou nejen představena,
ale přítomní si je mohou také vyzkoušet
a vyrobit si něco unikátního. Dále bude
pro malé i velké návštěvníky připravena
lukostřelba či environmentální didaktické
hry. Program bude zakončen hudebním
recitálem místních šumavských skupin.
Těšíme se na shledání s vámi.
Petra Střelečková,
Správa NP Šumava

Z Modravy na Březník
Výlet podél Modravského potoka na hájenku Březník je pro lyžaře běžce opravdu ideální. Cesta neustále mírně stoupá,
sněhové podmínky jsou zde ty nejlepší na Šumavě a o romantickou kulisu
se stará zimní říčka bojující s ledovým
příkrovem.
Nástupní místo na lyžařské trasy je vzdáleno od parkoviště asi 200 m proti proudu
Modravského potoka, tento úsek je po pluhované cestě, většinou na lyžích sjízdný,
ale bez údržby. Z parkoviště nejprve vyrazíme vpravo asi 70 metrů a zde u turistického rozcestníku směr Březník odbočíme
vlevo. Asi po 150 metrech začínají krásně
upravené stopy na ploše vpravo od cesty.
Po zhruba 7 kilometrech nenáročné jízdy
se náhle úzké údolí otevře a my se octneme na horské louce snad přímo uprostřed
Šumavy. Z jihu na nás dohlíží nedaleký
vrchol Luzný 1373 m n. m., na protilehlé stráni poslední z dochovaných domů
dřívější lesnické osady – hájenka. Kouzlo místa již učarovalo šumavskému spisovateli Karlu Klostermannovi a každý
opravdový milovník přírody si jej musí
prožít sám. Rozjímání i radost z dosaženého cíle pomůže zpříjemnit návštěva v již zmíněné hájence (v zimě v roce
2015–16 z technických důvodů uzavřena). Zpět na Modravu můžeme pohodlně dojet stejnou trasou nebo zvolíme delší variantu a vydáme se pravou odbočkou
na rozcestí Na ztraceném a okruhem přes

Lovčí skálu a Filipovu Huť. Základní trasa je po téže cestě tam a zpět, variantní
trasa pak tvoří částečný okruh.
• Parkování: centrální parkoviště ve středu obce Modrava, GPS 49.0237550N,
13.4965786E
• Nástupní místo: z parkoviště vpravo
asi 70 m, u rozcestníku směr Březník
odbočíme vlevo, asi po 150 m začínají
upravené stopy
• Značení: první část cesty nevede trasa přímo po značené modré turistické
cestě, ale po souběžném průseku vedle
cesty, od rozcestí Modravský potok pak
již stopy vedou přímo po lesní cestě.
• Časová náročnost: dle sněhových podmínek základní trasa 2–2,5 hod, objížďkou přes Filipovu Huť 3–3,5 hod
• Fyzická náročnost: základní varianta – lehký profil snadné – modrá (profilově vhodné i pro rodiny s dětmi. Delší
varianta – středně těžké – červená
• Délka trasy: základní trasa – 16 km,
delší trasa 18 km
• Povrch: pravidelně udržován
• Zajímavosti na trase: hájenka Březník, Luzenské údolí
• Občerstvení: na Modravě
• Servis lyží: na Modravě není k dispozici, nejbližší servis na Kvildě
Další tipy na výlety na běžkách si můžete prohlédnout na webové adrese http://
bilastopa.cz/cs/tipy-na-vylet nebo na www.
isumava.cz, v sekci tipy na výlety.

Zeptejte se místních

Co se vařilo
na Šumavě?
Šípková marmeláda
Čerstvě natrhané šípky, přešlé prvními mrazíky, na 1 kg šípkového protlaku 500–600 g cukru

Šípky zbavíme stopek a okvětí,
rozkrájíme na půlky, odstraníme jadérka a chloupky a dobře opereme.
Vložíme je v nízké vrstvě do širokého
kastrolu, zalijeme trochou vody a uvaříme do měkka. Pak je prolisujeme,
protlak odvážíme, přivedeme k varu,
přidáme cukr a vaříme, až je marmeláda přiměřeně hustá.
Horkou marmeládu nalijeme do suchých, nahřátých skleniček až po okraj.
Skleničky uzavřeme, obrátíme dnem
vzhůru a necháme vychladnout.

Kančí kýta se šípkovou
omáčkou
1 kg kančí kýty, slanina na prošpikování, 100 g sádla, 1 cibule, sůl, pepř,
hovězí vývar na podlití, cca 50 g perníku na strouhání, světlá máslová jíška, šťáva z citronu, šípková zavařenina (cca 200 g), karamel.
Nálev: 200 g másla, kořenová zelenina – cca 300 g mrkve, 150 g celeru,
150 g petržele, 1 cibule, 10 kuliček
nového koření, 10 kuliček černého pepře, 2–3 kuličky jalovce, bobkový list,
3 hřebíčky, lžička cukru, 5 plátků citronu, 7 polévkových lžic octa, 2 dcl
červeného vína, špetka skořice.
Nejprve musíme maso naložit, aby
bylo křehké a chutné. Nálev připravíme následovně:
Ve vyšší pánvi rozpustíme máslo
a krátce v něm orestujeme kořenovou
zeleninu nakrájenou na kostičky a cibuli nakrájenou na větší kousky. Přidáme koření, citron nakrájený na plátky, lžičku cukru. Ještě chvilku restujeme a nakonec přidáme ocet, červené
víno, špetku skořice a lehce převaříme. Hotový nálev necháme zchladnout a do této směsi maso na 2 dny
naložíme a umístíme do chladničky.
Maso můžeme před naložením prošpikovat slaninou.
Na sádle dorůžova osmahneme nadrobno pokrájenou cibuli, poté vložíme
očištěné a odblaněné maso a ze všech
stran krátce opečeme na rozpáleném
sádle. Přidáme nálev, lžíci šípkové
marmelády, osolíme, podlijeme a pečeme v troubě při teplotě 170 °C cca
1 a ½ až 2 hodiny do měkka. Podle potřeby podléváme vývarem nebo
vodou a maso obracíme. Jakmile je
maso hotové, vyjmeme ho a uchováme v teple. Z výpeku vyjmeme koření, přepasírujeme, přivedeme k varu,
zahustíme perníkem a jíškou a povaříme. Na závěr dochutíme šípkovou
zavařeninou, citronem, karamelem
a kořením. Výsledná chuť by měla
být sladkokyselá. Podáváme s kynutým knedlíkem.

Doma na ŠUMAVĚ

Zima 2015/2016

„To pravé ze Šumavy“
Přinášíme vám přehled
ed
nových výrobků, které
získaly letos na podzim značku ŠUMAVA
originální produkt®.
eme
Oceněným blahopřejeme
a těšíme se z toho, že rozšířili nabídku certifikovaných 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
Med z Českého lesa
Na Chodsku v Chráněné krajinné oblasti
Český les s krásným výhledem na Čerchov
se ukrývá malebná včelí farma s 50 letou

Šumavské bylinkové
potěšení a jiné ručně
šité výrobky

Piva z Pivovaru U Švelchů
Vaříme piva spodně a svrchně kvašená.
Mezi spodně kvašená se řadí Sušičák světlé výčepní, které je světlé barvy a střední
hořkosti. Správný říz, barva a chuť je díky
klidnému zrání v ležáckých tancích, které
trvá 4–6 týdnů. Nuželický ležák je klasický
světlý ležák plzeňského typu. V pivu doznívá charakteristická hořkost, které jsme
dosáhli trojitým chmelením. Spodní kvašení a dlouhé zrání v ležáckých tancích
dodávají nezaměnitelné rysy světlých ležáků. Ze svrchně kvašených je například
speciální patnáctistupňové pivo výrazně
zlatavé barvy známé pod zkratkou IPA.
Ocení jej především milovníci velmi hořkých piv. V adventním čase vám nabídneme vánoční speciál se skořicovohruškovou příchutí.
Pivovar U Švelchů
Nuželická 25, 342 01 Sušice
tel.: 725 840 119,
info@pivovarsusice.cz
www.pivovarusvelchu.cz

Originální ručně malované
textilie

tradicí. Včelky zde produkují lesní medovicový i květový med prvotřídní kvality.
Milovníky medu farma překvapí báječnými čistě přírodními produkty i neočekávanými specialitkami. Lesní medovicový med z Českého lesa je čistě přírodní
produkt s vysokým obsahem minerálních
látek a fruktózy z tzv. medovice. Má typickou vůni a zlatavě hnědou až tmavě
hnědou barvu. Květový med z Českého
lesa je čistě přírodní produkt s obsahem
pylových zrn a vitamínů s vysokým obsahem glukózy z nektarů květin. Má světle
zlatavou až světle hnědou barvu. Pastový
med vzniká mechanickým zpracováním
květového medu. Oblíbený je pro svou
příjemnou pastovou konzistenci, neteče
a nekrystalizuje.
Včelařství Thomayer
Chodov 24, 345 33 Trhanov
tel.: +420 737 874 583
vcelarstvi-thomayer@seznam.cz
www.vcelarstvi-thomayer.cz

Vždycky mne bavilo tvoření všeho druhu, ale postupem času vyhrávalo šití, batika, zdobení textilií krajkou, malování…
V současné době převážně zdobím textilie
originální autorskou malbou, vytvářím tak
osobité oblečení, oděvní a bytové doplň-

Myslíte si, že by se vašemu dítěti hodil
talisman, který nikdo nemá? Přemýšlíte
o originálním textilním dárečku? Chtěli bychom vám představit naše výrobky,
které si můžete vy nebo vaše děti sami
dokončit dle vlastního vkusu, dle vlastní fantazie.
Certifikát ŠUMAVA originální produkt®
máme od roku 2010. Nabízíme kreativní tvoření, při němž si můžete dozdobit
drobnosti z textilu, které sami šijeme.
Máme v nabídce zvířátka, čerty, anděly,
panenky apod., ze kterých vzniknou talismany, přívěsky na klíče, nebo si můžete
namalovat originální tašku. Úžasné je to,
že vznikne výrobek, který je vlastně originál. Naše nabídka je vhodná pro kreativní tvoření ve školách, školkách, na táborech, na dnech dětí, jako součást programu
pro hotelové hosty i pro jinou příležitost.

Svoji činnost nezaměřujeme jen na děti,
ale na své si jistě přijdou i dospělí, pro
něž připravujeme tvoření náročnější, ale
velmi zajímavé a nápadité.
Těšíme se na setkání s vámi při rukodělných kurzech, které pořádáme ve školách,
domovech důchodců, ve střediscích volného času, v muzeích, hotelích a na různých jarmarcích po celé Šumavě. Pokud
budete chtít využít naší nabídky ve vašem zařízení, najdete nás na www.balvinova.estranky.cz
Štěpánka a Tomáš Balvínovi ze Sušice
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V říjnu letošního roku jsme získali
pro naše piva značku ŠUMAVA originální produkt®, což je pro nás zavazující
a doufáme, že budeme dobře reprezentovat náš region.
S pivovarským pozdravem Dej Bůh štěstí se těšíme na Vaši návštěvu. Veselé Vánoce a vše nejlepší nejen v roce nadcházejícím Vám za pivovar U Švelchů přeje
František Švelch.

ky, které prodávám na řemeslných jarmarcích. V sortimentu mám ručně malovaná
trička, ponča, šaty, šály, rukavice, kabely,
tašky, deštníky, polštáře, pohankové polštářky, textilní knížky… Maluji na zakoupené nebo vlastnoručně ušité věci.
Jana Borovková
Bavorovská 777, 384 11 Netolice
tel.: +420 608 965 919
jana.borovkova@seznam.cz
www.janaborovkova.cz

Zážitky pro děti, odpočinek pro dospělé –
to je Šumavous
Dětské centrum Šumavous leží na okraji
Národního parku Šumava, na cestě mezi
Vimperkem, Zdíkovem a Kvildou. Šumavous nabízí nejen zázemí vnitřní herny a občerstvení, ale také venkovní zimní zábavy. Velká zahrada zve ke stavění
iglú a kopec je centrem sáňkování, lopatování a prvních lyžařských výkonů. Pro
děti je lákavé krmení zvířátek v místním k hraní, zábavě a poznávání. Užívají dny
zvěřinci. Mohou si pomazlit morčátka, dát volna se svými vrstevníky pod dohledem
králíkům mrkev či suché pečivo kozám, zkušených pedagogů. Rodiče, kteří umožovcím, divokým prasatům, nějakou las- ní svým dětem trávit takto aktivně volný
kominu kravičce a povozit se na koníko- čas, mohou přímo od Šumavouse vyravi. Zajímavé jsou zážitkové programy pro zit do přírody po turistických, cyklisticděti, které využívají základů environmen- kých, nebo běžeckých stezkách, navštívit
tální pedagogiky. Programy jsou tradičně kulturní památky nebo jen tak relaxovat.
připraveny na vánoční, jarní a velikonoční Informace k programům získáte na www.
prázdniny od 10 do 16 hodin. Děti během sumavous.cz, FB profilu Šumavous nebo
dne vyrábějí, tvoří a improvizují, abywww.br-sumava.cz
pak na tel.: 602 483 534 (Jirka Hujda).
své nápady a kreativní výrobky použily
Zdroj: www.sumavous.cz

piv. Mezi spodně kvašená patří – Sušičák výčepní světlé, Nuželický ležák světlý a polotmavý ležák. Ze svrchně kvašených speciálů vaříme – pšeničné, tmavé
a India Pale Ale (IPA), který se liší výraznou chmelovou chutí a vůní dosaženou pomocí speciálních chmelů. Mimo
to vaříme piva k různým příležitostem,
jako například vánoční speciál, velikonoční Zelené pivo…
Do budoucna připravujeme další druhy
piv. Pivo je možno koupit jak v lahvích,
tak i v sudech. Piva, která jsou momentálně v prodeji, najdete na našich webových stránkách.
Součástí pivovaru je restaurace (nekuřácká) s kapacitou 70 míst a pivnice pro
30 osob. V naší kuchyni vaříme pokrmy převážně z čerstvých surovin lokálního původu. K vaření hojně využíváme
naše pivo. Mezi nejoblíbenější jídla patří vepřové koleno na pivě a hovězí žebra
na tmavém pivě. Po předchozí domluvě
je možné objednat prohlídku pivovaru.

Uhodnete, na kterém šumavském
místě se nachází tato zřícenina?

Tento článek můžete využít jako slevový poukaz 10 % na konzumaci v pivovarské restauraci.

Pivovar U Švelchů, Sušice

Vimperská piva
můžete ochutnat
na Šumavě i v Praze
Piva Šumavského pivovaru Vimperk nenajdete jenom ve Vimperku v restauraci ve Steinbrenerově ulici, ale můžete si
na ně zajít i jinde na Šumavě, či v Praze.
Na Šumavě můžete ochutnat Vimperský světlý ležák 11 ° vždy v hotelu Mádr
na Modravě (restaurace U Všech kukaček), často i v hotelu Inn na Kvildě nebo
některých penzionech.
Jako tradičního podporovatele Šumavského skimaratonu najdete náš stánek
i na této akci 27. – 28. 2. 2016 na Kvildě.
Tradiční česká ležácká piva jsou trvale na čepu v podniku Na Šumavě, v Šumavské ulici v Praze 2 (Vimperský světlý ležák 11 ° a Vimperský polotmavý ležák 12 °, plný sortiment pak v lahvích)
a v nekonformním Café Zenit v Praze
10. Speciální piva nabízí pro ozvláštnění sortimentu Café Imperiál v Praze 1
(v současnosti je to např. Vimperský zlatý Bock 16 °, následovat bude jantarový
Doppelbock 18 °, vánoční medový speciál 15 ° a další).

Naše pivo, Vaše radost
Jsme mladý pivovar založený v září
2014. Po 65 letech jsme v Sušici obnovili pivovarskou tradici, která započala
již za dob Přemysla Otakara II. Naše piva
jsou vařená tradičním způsobem na dva
rmuty. Vyznačují se plnou barvou, chutí a vůní. Všechna piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. V našem pivovaru
vaříme spodně a svrchně kvašené druhy

Soutěž

Příležitostně najdete naše piva v některých pivních barech a klubech, zejména: v Pivovarském klubu Na Florenci, v baru Napalmě na Palmovce, v baru
Kelley v Nuslích, v Galerii piv v Krymské ulici, v Malešickém mikropivovaru,
v baru Decentní dýně na Vinohradech,
v Pivní rozmanitosti na Vápence i jinde.
A jak to bude ve vlastní restauraci
ve Vimperku? Zlatý Bock 16 ° a jantarový Doppelbock 18 ° najdete na čepu
během podzimu a na Vánoce též tradiční medový speciál 15 °. Do nového roku
vstoupíme se zimním zázvorovým speciálem 13 ° a 7sladovým speciálem 17 °.
A do léta 2016, než vyjde další číslo
novin Doma na Šumavě, zastihnete ještě Inocenc – Vimperský tmavý Doppelbock 19 ° i tradiční vimperské pivo Vimperský Märzenbier 14 °.
Vždy vás rádi ve Vimperku přivítáme
(otevřeno od pátku do neděle, o svátcích
více – aktuálně vždy najdete na našem
webu), kdy si můžete náš pivovar i prohlédnout. Tradiční šumavské a pivovarské speciality naší kuchyně vám jistě
k dobrému pivu přijdou vhod. Zařazení
restaurace do Maurerova výběru Grand
restaurant nás spolu s oceněnými pivy
zavazuje i v roce 2015. Stejně tak certifikace nositele značky ŠUMAVA originální produkt®.
Těšíme se na Vás!
Ivan Hojdar, Steinbrenerova 48/1,
385 01 Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

Další fotografie z místa a malou nápovědu naleznete v průběhu zimy na www.
facebook.com/isumava. Odpovědi zasílejte do 30. 3. 2016 na vlaskova@rras.
cz, ze správných odpovědí vylosujeme
a odměníme 3 výherce.
V minulém čísle novin jste měli uhodnout, kde se nachází nově zrenovovaný svatý obraz nazývaný také Modrý
obraz. Správná odpověď: na Naučné
stezce Granátník, která se nachází nedaleko Českého Krumlova. Obraz připomíná událost z roku 1787, kdy pytláci pověsili knížecího hajného na strom
za nohy, hlavou do mraveniště. Výlet
k Modrému obrazu jsme pro vás zpracovali v elektronické podobě, naleznete jej na našem webu www.isumava.cz,
v sekci tipy na výlety.
Výherci minulé soutěže získali balíček s materiály o Šumavě: Bohumila Mertová, Plzeň; Karel Jirovec,
Křemže; Oto Veselý, Hradec Králové.
Vylosovaným výhercům gratulujeme!
Tým RRA Šumava

Medové dobroty
z včelařství Thomayer
Rodinná farma Včelařství Thomayer
se včelám věnuje již od 50 let minulého
století, dnes naše včelařství čítá cca 170
včelstev. Včelkám jsme svou každodenní
pílí vytvořili nádherný domov, který obdivují jak místní, tak i turisté.
Med zpracováváme velmi šetrně, bez
zbytečného ohřívání. Kvalitu našeho medu
potvrzují spokojení zákazníci i certifikáty,
které jsme získali a uveřejnili na našich
stránkách. V našem medovém království
najdete nejen tradiční medové produkty,
jako je med medovicový (lesní), květový a pastový, ale i různé medové specialitky, které by vás ani nenapadly. Naše
produkty neobsahují žádná umělá sladidla
či jiná dochucovadla, vše je 100% med.

Pokud již nevíte, jaké dárky kupovat,
čistě přírodní voňavé produkty ze Včelařství Thomayer mohou být tím pravým
a jistě potěší. Kromě medu vám můžeme nabídnout i výrobky z vosku, který
si sami zpracováváme. Práce v medárně
a výrobně mezistěn je nepopsatelně voňavá, tak proč nemít voňavou medovou
a voskovou atmosféru i doma? Atraktivní
jsou dárková balení medu, kde jsou i svíčky z mezistěn ze 100 % vosku.
Až pojedete na Chodsko, určitě se zastavte. A kdybychom náhodou nebyli doma,
med si můžete zakoupit u nás v nonstop
medomatu, nebo na našem e-shopu.
Včelařství Thomayer, 345 33 Chodov 24
www.vcelarstvi-thomayer.cz
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší stále většímu zájmu – v současné době má značku ŠUMAVA originální produkt® 26 provozovatelů.

Prožijte jedinečný
šumavský zážitek
Šumavské bylinné lázně

Šumavský pivovar s restaurací

Srub Javorná

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

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

Ubytování, kavárna a cukrárna
„Na Kvildě“
384 93 Kvilda 207
tel.: +420 723 227 377, 777 333 504
info@nakvilde.cz, www.nakvilde.cz

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

Moderní balneo provoz orientovaný na
bylinné procedury. Vyvěrající podzemí
pramen je využíván pro Priessnitzův
chodník a Kneipovy masáže nohou.
ParkHotel Tosch – Šumavské bylinné
lázně, Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské
Hory, tel.: 376 582 592
recepce@tosch-parkhotel.cz
www.sumavskelazne.cz

Staročeský řemeslný
jarmark na Linecké stezce

Penzion – restaurace Vyhlídka

Apartmány Braníčkov

Hotel Annín

Penzion U Andresů

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

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

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

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

Na každoročním jarmarku (21. 5. 2016)
můžete shlédnout předvádění starých
řemesel a nakoupit výrobky přímo od
řemeslníků.
Město Netolice, Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, tel.: 388 324 267,
608 965 919, matrika@netolice.cz
http://netolicky-jarmark.webnode.cz

Hotel Jenišov

Penzion Horská Kvilda

Penzion na Habeši

Zámek Hrádek

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

Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: +420 724 296 177, 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

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

Šumavské zastavení
se Štěpánkou

Máte chuť si něco pěkného vyrobit,
vyzdobit si svůj domov, popustit uzdu
fantazii? Pořádáme výtvarné a tvůrčí
dílny s využitím výtvarných technik.

Penzion u Černého kohoutka

Apartmán 124

Šumavské apartmány

Dvorec Nová Hůrka

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

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

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

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

Pod Churáňovským vrchem

Ubytování u Chladů

U Hojdarů

Chalupa Katky Neumannové

Chata Rovina

Churáňov 17, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190, 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, 602 450 804
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz

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

Apartmány Šumava

Ubytování U Beranů

Chata Kvilda

Penzion „U Horejšů“

Turnerova chata

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

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

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

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

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

Štěpánka a Tomáš Balvínovi
Volšovská 492, 342 01 Sušice
tel.: 602 493 475
stepanka.zakova@seznam.cz
www.balvinova.estranky.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ prosinec 2015 – duben 2016
Dlouhodobé akce 2015/16
do 12. 12.>VYSTAVA „PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU“ /
Horní Planá, rodný dům A. Stiftera / www.sumava-lipno.eu
do 30. 12.>VÝSTAVA JOSEFA JAKŠÍ / Prachatice, Galerie Dolní
brána / www.kisprachatice.cz
do 30. 12.>VÁNOČNÍ TRH V MUZEU / Klatovy, Muzeum Dr.
Hostaše / nabídka výrobků tradiční rukodělné výroby
a lidových řemesel. www.muzeum.klatovynet.cz
do 30. 12.>CESTA SVĚTLA / Prachatice, muzeum / výstava
o historii svícení. www.prachatickemuzeum.cz

4. 12.>NEBESKÉ NÁMĚSTÍ ANEB SETKÁNÍ MIKULÁŠŮ,
ANDĚLŮ A ČERTŮ / Klatovy, náměstí / od 17 hodin.
www.mksklatovy.cz

9. 12.>FANNY AGENTURA – DANA HOMOLOVÁ: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK / Městské divadlo Prachatice /
www.kisprachatice.cz

5. 12.>NEBÍČKO A PEKLÍČKO / Hrad Rabí / od 13 hodin
přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše na hrad Rabí. Co
vás čeká? V nebi plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských zastaveních. U nebeské
brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši
svá tajná vánoční přání. Pro malé i velké zlobivce
je připraveno začouzené peklíčko v hradním sklepení. Již nyní si Lucifer s čertíky připravuje malá
šibalská překvapení a také pilně zapisuje do Knihy
hříchů všechny špatné skutky. www.hrad-rabi.eu

10. 12.>SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED NA NÁMĚSTÍ / Sušice /
od 17 hodin. www.kulturasusice.cz
10. 12.>Z HISTORIE ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / přednáška PhDr. Jitky Lněničkové, od 16.30 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
10. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory,
IS a SEV / vyrobíme si originální dárky pod stromeček s využitím přírodních materiálů, od 15 hodin.
www.npsumava.cz

do 31. 12.>VÝSTAVA LEN NA ŠUMAVĚ / Horní Planá, rodný
domek A. Stiftera / lenkahulka@seznam.cz

11. 12.>170. VÝROČÍ TYJÁTRU / Horažďovice, KD / www.tyjatr.cz

do ledna 2016>HISTORICKÉ KOČÁRKY A PANENKY / Klatovy, KD / vánoční výstava v galerii Atrium KD. www.
mksklatovy.cz

11. 12.>CESTA ZPRACOVÁNÍ VLNY S UKÁZKOU / Bošice,
tkalcovna / dozvíte se vše o zpracování vlny, uvidíte praktickou ukázku tkaní, předení a plstění.
www.navlne.com

do 8. 1.>HISTORICKÉ KOČÁRKY A PANENKY ZE SOUKROMÉ
SBÍRKY ALENY BALÝOVÉ / Klatovy, Galerie Atrium / vánoční
výstavu doplní svými pracemi děti výtvarných oborů
DDM Klatovy na ochozu galerie. Pro veřejnost otevřeno do 22. 12. 2015 a od 4. 1. do 8. 1. 2016. Otevírací doba PO – PÁ 9–12:30 a 13–17 hodin + bronzová,
stříbrná a zlatá neděle. www.mksklatovy.cz

11. 12.>LOUTKOVÉ PŘESTAVENÍ PRO DĚTI / Sušice, KD /
od 17 hodin pohádka Když je komu nejhůře, Kašpárek mu pomůže. www.loutky.unas.cz
11. 12.>TVŮRČÍ DÍLNY / Volšovy, zámecký areál / www.charitasusice.cz

do 8. 1.>VÝSTAVA POŠTA ZA VELKÉ VÁLKY / Žihobce,
muzeum / www.zihobce.eu/muzeum

5. 12.>ČERT A MIKULÁŠ NA NÁMĚSTÍ / Sušice / od 17 hodin.
www.kulturasusice.cz

do 12. 1.>VÝSTAVA KOUZLO VĚJÍŘŮ / Žihobce, muzeum /
www.zihobce.eu/muzeum

5. 12.>S ČERTY NEJSOU ŽERTY / Prachatice, Velké náměstí /
od 17 hodin, čertovský rej / www.kisprachatice.cz

do 15. 1.>VÝSTAVA OBRAZŮ VOLYŇSKÉHO MALÍŘE PAVLA
ŠKODY / Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum

5. 12.>MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI / Chanovice / tradiční
mikulášské nadělování. www.chanovice.cz

do 21. 2.>SCHRÁNKY VŮNÍ / Klatovy, Vlastivědné muzeum /
parfémové flakony a nádobky ze soukromé sbírky
a ze sbírek muzea. www.muzeum.klatovynet.cz

5. 12.>SETKÁNÍ U KAPLE SV. BARBORY / Železná Ruda / tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením, od 14 hod. / tel.: 376 397 185.

do 28. 2.>SMÍŘENÍ / Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava
obrazů Václava Lamra s biblickou tematikou. www.
muzeum.klatovynet.cz

5. 12.>MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA / Železná Ruda, Hotel „Na Stráži“ /
od 20 hodin hraje BK BAND, tel.: 376 361 227.

do 31. 5.>VODNÍ ELEKTRÁRNA ČERNÉ JEZERO / Železná
Ruda, Muzeum Šumavy / výstava Z. Roučky k 85. výročí
zahájení provozu elektrárny. www.sumava.net/itcruda
do 30. 6.>AUSTRÁLIE – FAUNA A FLORA, SINGAPUR –
JIŽNÍ AUSTRÁLIE – VIKTORIA / Železná Ruda, ZŠ K. KLostermanna / výstava fotografií Václava Chabra. www.
sumava.net/itcruda
1. 12. – 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, Klostermannovou nám.
295, 340 04 Železná Ruda / www.sumava.net/itcruda
1.12. –31. 12.>VÝSTAVA PODMALEB NA SKLO / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šumavy / výstava podmaleb
z tvorby lidového malíře Václava Hrabánka. www.
sumava.net/ickhory
1. 12. – 31. 1.>V SOUKROMÍ DIVOČINY / Kvilda, IC / fotografie zvířat, které zachytily fotopasti při monitorování
rysa ostrovida. www.npsumava.cz

5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Hojsova Stráž, Penzion „Dračí
vila“ / od 18 hodin také Hojsovu Stráž navštíví Mikuláš s čerty, tel.: 376 390 124.
5. 12.>MIKULÁŠSKÁ PRO DOSPĚLÉ / Železná Ruda, Penzion „U zlomené lyže“/ od 20 hodin taneční zábava,
tel.: 724 591 260.
5. 12.>ZIMNÍ RADOVÁNKY ANEB ČÍM SE BAVILI MĚŠŤANÉ
PŘED STO LETY / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / komponovaný pořad PhDr. Jany Skarlantové (autorské slovo
doplněné ukázkami z dobové literatury a unikátními dobovými obrázky módy), od 15 hodin. www.
muzeum.klatovynet.cz
5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Horní Planá, sál KIC / Mikuláš, Anděl a Čert navštíví hornoplánské děti, které
podaruje drobným dárečkem. Připraveny budou hry,
soutěže a diskotéka, od 17 hodin. www.horniplana.cz

11. 12.>CHLUMANSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TRH / Chlumany /
večerní trh se skvělou atmosférou a stánky plnými
dobrot i dárků, od 17 hodin. www.chlumany.cz

18. 12.>KONCERT PETRY ČERNOCKÉ / Vacov, KD / v doprovodu Jiřího Pracného, od 20 hodin. www.vacov.cz

19. 12.>BETLÉMSKÉ SVĚTLO / Vyšší Brod / od 17 hodin
na nádvoří kláštera. www.mestovyssibrod.cz
19. 12.>VÁNOČNÍ PEČENÍ / Nezdice na Šumavě, muzeum /
pekařský mistr Augustin Sobotovič připraví kromě
chleba a česnekových placek i tradiční vánočky.
První pečivo bude k ochutnání okolo 10 hodiny.
www.nezdicenasumave.cz

11. 12.>PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU / Volary, kino / divadelní
komedie od 19 hodin. www.mestovolary.cz
12. 12.>VÁNOCE NA HRADĚ / Rabí, hrad / prohlídky hradu
při svíčkách. Dozvíte se o tom, jak čas adventu
a Vánoc trávili naši předci. Při prohlídce se setkáte
s oživlými postavami středověkého hradu. Po prohlídce si můžete poslechnout v konírně hradu středověkou hudbu Gutta. www.hrad-rabi.eu
12. 12.>ADVENTNÍ JARMARK / Horažďovice, zámecké nádvoří /
od 9 hodin. www.horazdovice.cz
12. 12.>ADVENTNÍ KONCERT – ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ / Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla / od 18 hodin
www.horazdovice.cz
12. 12.>INSPIRACE / Vyšší Brod / tradiční adventní burza
nápadů, dárků, bohatý program a občerstvení s vůní
Vánoc od 13 do 17 hodin na náměstí a od 18 hodin
koncert Musica viva v gotickém sklepení kláštera.
www.mestovyssibrod.cz

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

12. 12.>KLATOVSKÝ KLÁŠTERNÍ BAZAR / Klatovy, prostranství před dominikánským klášterem / od 9 do 15 hodin.
www.klatovy.cz

6. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Kašperské Hory, Horský klub /
od 17 hodin nadílka pro děti i dospělé s doprovodným programem a malým občerstvením. www.
sumava.net/ickhory

18. 12.>VÁNOČNÍ POHÁDKA / Horažďovice, městské muzeum /
od 17 hodin loutkové představní. www.horazdovice.cz

19. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT / Chanovice, zámecký
areál / od 18 h Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. www.chanovice.cz

5. 12.>VÁNOČNÍ HRÁTKY / Kašperské Hory, Horský klub /
10.00–15.30 tvořivé dílny pro děti i dospělé,
přijďte si vytvořit vánoční dekorace, které si odnesete domů. Od 16 hodin promítání pohádky. www.
sumava.net/ickhory

6. 12.>HLASOPLET / Hrad Rabí / od 16 hodin, první prosincový víkend vás přijede příjemně naladit do vánoční
pohody mužský vokální kvintet Hlasoplet z Plzně.
www.hrad-rabi.eu

18. 12.>LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI / Sušice, KD /
od 17 hodin pohádka Jak se Kašpárek těšil na Ježíška.
www.loutky.unas.cz

20. 12.>ADVENTNÍ KONCERT / Annín, kostel sv. Mořice /
Žihelský pěvecký smíšený sbor, od 14 hodin. www.
pratelemourence.cz
20. 12.>IV. ADVENTNÍ NEDĚLE / Prachatice, Velké náměstí /
od 18 hodin. www.kisprachatice.cz
20. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, KD / Volné
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
www.horazdovice.cz
20. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT SUŠICKÉHO SBORU SVATOBOR / Žihobce, kostel Proměnění Páně /od 11 hodin.
22. 12.>RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ / Prachatice, Národní dům /
od 19 hodin, smíšený pěvecký sbor Česká píseň.
www.kisprachatice.cz

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

8. 3. – 12. 6.>ŠATY DĚLAJÍ PRAČLOVĚKA A DĚJINY TEXTILNÍ
TVORBY / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / částečně hmatová
výstava věnující se počátkům textilní tvorby v pravěku
a pokračující v novověku. www.muzeum.klatovynet.cz

Krátkodobé akce 2015/16
PROSINEC 2015
2. 12.>ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS / Sušice, KD /
koncert od 19 hodin. www.kulturasusice.cz

6. 12.>II. ADVENTNÍ NEDĚLE / Prachatice, Velké náměstí /
od 18 hodiny / www.kisprachatice.cz
6. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / trhy s doprovodným kulturním programem od 10 do 16 hodin.
www.mksklatovy.cz
6. 12.>MIKULÁŠSKÝ DEN / Bohumilice, Zámek Skalice /
průvod masek na koních, trh, zpívání koled. www.
zamekskalice.cz
6. 12.>ZUZANA STIRSKÁ &FINE GOSPEL TIME / Klatovy, KD /
vánoční koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

13. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / trhy s doprovodným kulturním programem od 10 do 16 hodin.
Adventní koncert dětských pěveckých sborů
od 17 hodin v Jezuitském kostele. www.mksklatovy.cz
13. 12.>KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY / Annín, kostel sv.
Mořice / interpreti: Irena Pohl Houkalová – soprán,
Lukáš Vend – cembalo, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
14. 12.>PŘÁSTKY – TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ / Kašperské Hory, Horský klub / od 16 h přijďte si s námi vytvořit
výrobky pro vaše ratolesti. www.sumava.net/ickhory
14. – 21. 12.>ADVENTNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ / Sušice / od 9
do 17 hodin.

2. 12.>NENUĎME SE DOMA / Kvilda, IS / vyrobte si papírovou krajku technikou pergamano, obyčejný papír
se pod vašima rukama stane andílkem, květinou, či
ptáčkem, od 18 hodin. www.npsumava.cz

6. a 7. 12.>JAK JSEM SE ZTRATIL / Horažďovice, KD / divadelní
představení ochotnického spolku Tyjátr Horažďovice,
v ne od 16.30, v po od 19.30 hodin. www.tyjatr.cz

3. 12.>ADVENTNÍ KONCERT CHARITY / Volšovy, zámecký
areál / www.charitasusice.cz

7. 12. – 13. 12.>VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOJENÁ S WORKSHOPY /
Prachatice, Sklepy Staré radnice / www.kisprachatice.cz

3. 12.>MIKULÁŠSKÝ KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň /
od 16 hodin, pořádá ZUŠ Horažďovice.

8. 12.>JAK JSEM SE ZTRATIL / Horažďovice, KD / od 19.30
hod, divadelní představení ochotnického spolku
Tyjátr Horažďovice, www.tyjatr.cz

16. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM / Klatovy náměstí / od 17 hodin koncert Petry Černocké
se sborem Masarykovy základní školy Klatovy.
www.klatovy.cz

8. 12.>ŠKRTNĚTE SI, PROSÍM / Sušice, kino / od 19 hodin
zábavná talkshow Radka Nakládala se zajímavými
hosty. www.kulturasusice.cz

16. 12.>SENIOR KLUB / Horní Planá, sál KIC / hudba, tanec a znalostní kvíz pro přátele dechové hudby, od 15 hodin.
www.horniplana.cz

8. 12.>ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA PRACHATICKU
2007–2014 / Prachatice, muzeum / od 17 hodin, přednášející Mgr. Ing. Marek Parkman. www.prachatickemuzeum.cz

17. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, KD / Otavanka,
Poupata, Kvítek. www.horazdovice.cz

9. 12.>VÁNOČNÍ FLORISTIKA S HANKOU ŠEBESTOVOU –
KINDELMANNOVOU / Sušice, kino / od 17 hodin. www.
kulturasusice.cz

17. 12.>METANOIA A JEJÍ HOSTÉ / Sušice, Smetanův sál /
od 19:30 hodin koncert vážné hudby. www.kulturasusice.cz

4. 12.>LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI / Sušice, KD /
od 17 hodin pohádka Jak v hospodě napálili čerta.
www.loutky.unas.cz
4. 12.>VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM PRO JEŽÍŠKA /
Sušice, amfiteátr za ZUŠ / od 15 hodin.
4. 12.>ČERTOVSKÉ BRUSLENÍ / Sušice, zimní stadion /
od 17 hodin. www.sportoviste-susice.cz
4. 12.>JAK HONZA S KAŠPÁRKEM O HLADU VYHNALI
ČERTA Z HRADU / Horažďovice, městské muzeum /
od 17 hodin, loutkové představní v divadelním sále
muzea – Tyjátr Horažďovice.

15. 12.>CIMBÁLOVÁ MUZIKA ČESKÉ FILHARMONIE / Sušice,
Smetanův sál Gymnázia/ od 19:30 hodin, od Bacha
po lidové Vánoce. www.kphsusice.cz
15. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ / Horažďovice, hotel Prácheň / od 16 hodin. www.horazdovice.cz

17. 12.>ANETA LANGEROVÁ – TURNÉ NA RADOSTI / Městské divadlo Prachatice / www.kisprachatice.cz

29. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / www.sumava.net/ickhory

31. 12.>SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA / Železná Ruda, Penzion „U
zlomené lyže“/ od 19 hodin, aneb „Prvorepublikový
silvestr“, tel.: 724 591 260.

13. 12.>STŘEDOVĚKÉ VÁNOCE / Prachatice, Velké náměstí /
od 10 hodiny, celodenní program, adventní trhy.
www.kisprachatice.cz

6. 12.>PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU / Prachatice,
Městské divadlo / od 15 hodin, pohádka pro děti /
www.kisprachatice.cz

29. 12.>BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ / Netolice, divadlo /
divadelní představení od 18 hodin. www.netolice.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI / Špičák,
sjezdovka Šance / tradiční silvestrovský sjezd nejprudší
špičácké sjezdovky, od 17 hodin. www.spicak.cz

22. 12.>ZDOBENÍ PERNÍČKŮ / Kvilda, kavárna Na Kvildě /
perníčky si mohou lidé přinést vlastní, nebo si je
nenazdobené zakoupit přímo v kavárně. Zdobící
„náčiní“ bude také k dispozici. Vstupné, svařák a čaj,
od 17 hodin. www.nakvilde.cz, tel.: 723 227 377.

6. 12.>ADVETNÍ KONCERT / Hrad Klenová, sýpka / koncert
skupiny Roháči, od 16 hodin. www.gkk.cz

28. – 31. 12.>VÁNOČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašperské Hory, náměstí / od 17 hodin budou mít možnost
návštěvníci Kašperských Hor s hrnkem horké kávy
získat zajímavé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě v průběhu večerních prohlídek
s průvodcem. Rezervace nutná na tel. 376 503 413,
omezená kapacita prohlídky. Prodej vstupenek –
radnice Kašperské Hory. Bližší informace: www.
sumava.net/ickhory nebo na tel. 376 503 413. Doporučujeme si místa na prohlídce rezervovat. www.
sumava.net/ickhory

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

13. 12.>CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE A STŘEDNÍ EVROPA /
Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / vyprávění JUDr. Jiřího
Štancla a Václava Fialy zakončené hudebním vystoupením žáků LŠU, od 15 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

1. – 30. 3.>NOVÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH VÝTVARNÍKŮ / Prachatice, Galerie Dolní brána/ výstava / www.kisprachatice.cz

27. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Netolice, kostel / od 17 hodin.
www.netolice.cz

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

12. 12.>KRAMPUS SHOW / Kaplice / průvod rakouských
Krampus skupin od 18 hodin, doprovodný program
po celé odpoledne. www.krampuskaplice.cz

13. 12.>ZNOVUOTEVŘENÍ KAŠPERSKOHORSKÉHO BETLÉMA / Kašperské Hory, radnice / od 17 hodin, i v letošním roce tvůrci betlému nachystali řadu překvapení.
Přijďte se podívat i vy. www.sumava.net/ickhory

27. 12.>RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ / Kašperské Hory, kostel
sv. Markéty / od 14 hodin mše sv. s žehnáním manželům, vystoupí sbor a orchestr Šumavan. www.
sumava.net/ickhory

28. 12. >KONCERT / Železná Ruda, Penzion U Zlomené
lyže / od 20 hodin hudební skupina Golden Wind,
tel.: 724 591 260.

12. 12.>VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK ANEB JAK
SE V ČECHÁCH STRAŠÍVALO / Hrádek u Sušice, zámek /
divadelní představení o zapomenutých vánočních
zvycích a tradicích, stavění betlému, zpívání koled,
od 16 hodin. www.zamekhradek.cz

13. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ / Prachatice,
Městské divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

27. 12.>KONCERT SKUPINY ZEBEDEUS / Hartmanice, synagoga / www.hartmanice.cz

20. 12.>MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ TRH / Bayerisch Eisenstein / tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní
speciality z celého světa, 12–19 hodin, tel.: +49
9925 940 316.

2. 12. – 31. 1.>VÝSTAVA – PROSTOREM, GESTEM, ENERGIÍ /
Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / výstava k 90. výročí
narození autora Dalibora Chatrného. www.gkk.cz

6. 2. – 10. 4.>VÝSTAVA MALÍŘE ROMANA TRABURY / Klatovy, galerie / reprezentativní výběr z dosavadní tvorby
významného autora střední generace představí Traburu
jako výrazného solitéra nedbajícího na současné aktuální trendy a s nimi spojená pokušení. www.gkk.cz

26. 12. >ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA / Horní Planá, sál KIC /
od 20 hodin. www.horniplana.cz

28. 12.>VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ČLENŮ MUSICA LUCIS /
Kašperské Hory, Muzeum Šumavy / od 17 hodin. www.
sumava.net/ickhory

12. 12.>KRAJKÁŘSKÝ DEN / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše /
ukázky paličkování členek Krajkářského klubu,
10–16 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

2. 1. – 28. 2.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU PRACHATICE / Prachatice, Galerie Dolní brána / www.kisprachatice.cz

26. 12.>INFLAGRANTI / Vimperk, Měks / sexy virtuozky
balancují na jehlách v divokém rytmu smyčců,
od 19 hodin. www.meks-vimperk.com

19. – 22. 12.>VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY / Klatovy, náměstí /
trhy od 10 do 16 hodin, doprovodný kulturní program od 13 hodin. www.mksklatovy.cz

1. 12. – 29. 2.>„PÉEFKA“, ANEB NOVOROČENKY ODESLANÉ
A PŘIJATÉ / vestibul radnice Železná Ruda / výstava Josefa
pospíchala / www.sumava.net/itcruda

5. 12. – 30. 1.>VÝSTAVA ZIMNÍ TÉMATA / Kašperské Hory,
radnice / výstava obrazů se zimní tématikou. www.
sumava.net/ickhory

26. 12.>PANCÍŘ NIGHT VERTICAL RACE / Pancíř / otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, start
u dolní stanice lanovky na Hofmanky, od 17 hodin,
tel.: 376 397 273.

31. 12.>PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH / Hojsova Stráž
/ od 23 hodin, tel.: 376 361 227.
31. 12.>SJEZD LYŽAŘŮ S POCHODNĚMI / Kašperské Hory,
Skiareál Lišák / od 19 h vítání Nového roku 2016. www.
sumava.net/ickhory

24. 12.>HOJSOVKA SOBĚ / Hojsova Stráž, kostel / vánoční
koledy zazpívají hojsovečtí občané od 21 hodin,
tel.: 376 361 227.
25. 12. >VÁNOČNÍ KONCERT / Železná Ruda, kostel /
od 18 hodin v kostele Panny Marie Pomocné
z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor,
tel.: 376 397 033.
25. – 26. 12.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice, Expozice
lidové architektury / představení betlému řezaného
v životní velikosti, 13–17 hodin, sváteční vánoční
setkávání ve skanzenu. www.muzeum.klatovynet.cz
26. 12.>PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / Lenora, obecní
pec / lenorské placky, housky a výtečný chléb; od 9
do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

31. 12.>SILVESTROVSKÝ VLAK / Vimperk – Kubova Huť /
jízdy zvláštních vlaků, zábavné skeče a program,
letos na téma Noemova archa a oslava 115 let tratě
Vimperk – Lenora www.spzs.sweb.cz

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

31. 12.>MYSLIVECKÝ SILVESTR / Chanovice, KD / od 20 hodin
silvestrovská veselice s bohatou zvěřinovou tombolou, hraje skupina Melodion. www.chanovice.cz

26. 12.>HEJ MISTŘE / Chanovice, kostel / od 17 hodin
vánoční mše J. J. Ryby v podání absolventů plzeňské konzervatoře a Železnorudského smíšeného
sboru. www.chanovice.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA ŠIBENIČNÍ VRCH /
Horšovský Týn / sraz účastníků ve 13 hodin před
informačním centrem na náměstí. www.mkzht.cz

26. 12.>SJEZD Z PANCÍŘE NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH / Pancíř / od 11 hodin výstup na Pancíř, poté sjezd v historickém oblečení na histor. lyžích, start a cíl: horní
část Weissovy louky na Špičáku. Te.: 724 062 612.

LEDEN 2016
1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA LIBÍN / Prachatice / tradiční akce s veselím a občerstvením u rozhledny
Libín, od 18 hodin novoroční ohňostroj na náměstí.
www.prachatice.eu
1. 1.>NOVOROČNÍ VYHLÍDKA Z CHANOVICKÉ ROZHLEDNY /
Chanovice / od 13 do 16 hodin. www.chanovice.cz
1. 1.>PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2016 / Klatovy, náměstí /
od 17 hodin, slavnostní ohňostroj. www.mksklatovy.cz
1. 1.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice / od 13 do 17 hodin
sváteční setkání v chanovickém skanzenu. www.
chanovice.cz
2. – 3. 1.>15 KM ŠUMAVOU / Špičák / 1. den závod klasicky, 2. den volným způsobem. Tel.: 721 643 164.
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3. 1.>TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA / Chanovice / sváteční charitativní obchůzka koledníků, výtěžek sbírky je určen
na dobročinné účely. www.chanovice.cz
5. 1.>CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA / Sušice, kino / od
17:30 hodin. www.kulturasusice.cz
5. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz

27. 1.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

10. 2.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK“ / Sušice, KD / od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz

28. 1.>RYBNÍKY, RYBNÍKÁŘSTVÍ A KAMENNÉ ÚTVARY
NA LNÁŘSKU A BLATENSKU / Chanovice, KD / od 18 hodin
beseda s autory regionálních publikací Ing. Kurzem
a prof. Sekerou. www.chanovice.cz

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

28. 1. >TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA/ Kašperské Hory, IS
a SEV / plstit budeme mokrou i suchou technikou,
od 13 hodin. www.npsumava.cz

15. 2.>NEZMAŘI / Prachatice, divadlo / koncert od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz

29. 1.>PRÁZDNINY NA ÍČKU / Stožec, IS / oslavte s námi
25. narozeniny národního parku, připraveny pro
vás budou skládačky, hry a rukodělné činnosti,
tel.: 388 335 014, nutné předchozí telefonické
objednání, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
30. 1.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Chanovice / od 12 hodin.
www.chanovice.cz

6. 1.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

12. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz
13. 1.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
13. 1.>LENKA DUSILOVÁ – BAROMANTIKA / Prachatice, divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
13. 1.>TRADIČNÍ PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU /
Železná Ruda, Penzion Habr / od 7:30 hodin, na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký
Ostrý, zakončení v Hamrech, tel.: 603 894 139,
www.pkvylet.cz
15. 1.>DIVADLO POD PALMOVKOU: DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVÍ POLSKY / Prachatice, divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
16. 1.>19. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES / Horažďovice, KD / od 20 hodin. www.horazdovice.cz
16. 1.>ACDC REVIVAL / Sušice, KD / koncert od 19:30 hodin.
www.kulturasusice.cz
16. 1.>DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL / Horní Planá, restaurace Bowling / od 14 hodin masky, sladkosti, balónky,
spousta her, písničky a dovádění nejen pro hornoplánské děti. www.horniplana.cz
16. – 17. 1.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK Č. 2 / Železná Ruda, Belvedér / seriál tradičních závodů pro děti, obří slalom; tel.: 602 413 296.
17. 1.>NOVOROČNÍ KONCERT / Kaplice, KD / skupina 4TET
s Jiřím Kornem od 17 hodin. www.ikaplice.cz
19. 1.>PŘEDNÁŠKA: ÚSPĚCHY ČESKÉ EGYPTOLOGIE / Prachatice, divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
19. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz
20. 1.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

17. 2.>TVOŘÍME Z FIMO HMOTY / Kašperské Hory, IS a SEV /
ozdobte si lžičku, propisku nebo jiný předmět z kovu
nebo skla, od 13 hodin. www.npsumava.cz

6. 3.>FESTIVAL DĚTSKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA ŠTÍTEK 2016 – „KOLOTOČ POHÁDEK“ / Prachatice, divadlo /
od 10 do 16 hodin. www.kisprachatice.cz

23. 2.>VÝPRAVA NA SNĚŽNICÍCH / Hartmanice, Chata Rovina /
vyměňte lyže za sněžnice a vydejte se s námi po stopách historie, sraz v 10 hodin. www.npsumava.cz

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

23. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz

30. 1.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Horní Planá / od 8 hodin
rozmařilé masky pod vedením rychtáře tropí v ulicích
nemalý rozruch, u každého domu gratulují a tancují
s obyvateli města. Večer od 20 hodin masopustní
veselice v sále KIC. www.horniplana.cz
30. – 31. 1.>VELKÁ CENA ŠKODA / Hojsova Stráž / 1. den klasicky 10 km, 2. den volně 30 km, tel.: 603 233 961.
31. 1.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU / Horažďovice, KD / od 15 hodin
zahraje dechovka Horalka. www.horazdovice.cz

ÚNOR 2016

24. 2.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
25. 2.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské Hory, IS a SEV / co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit s jejich výrobou a poslechnout si mnoho zajímavého o historii
sklářství na Šumavě, od 13 hodin. www.npsumava.cz

2. 2. >CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA / Sušice, kino /
od 17:30 hodin. www.kulturasusice.cz

6. 3.>O CENU MĚSTA KLATOV / Klatovy, KD / postupová soutěž v tanečním sportu. www.mksklatovy.cz

7. – 11. 3.>FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA ŠTÍT 2016 /
Prachatice, divadlo / www.kisprachatice.cz
7. 3. – 13. 3.>ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA / Horažďovice, KD. www.horazdovice.cz
8. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz
9. 3.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

4. 2.>ZÁPADNÍ KANADA – OD OCEÁNU PO SKALISTÉ
HORY / Kašperské Hory, IS a SEV / cestovatelská přednáška
Miloslava Martana, od 18 hodin. www.npsumava.cz
6. 2.>ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž, Hasičská
zbrojnice / od 13 hodin sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče; tel.: 376 361 227.
6. – 7. 2.>ČESKÝ POHÁR ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH / Churáňov / www.skisokolstachy.cz
6. – 7. 2.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK Č. 4 / Železná Ruda, Pancíř / seriál tradičních závodů pro děti, obří slalom,
tel.: 724 524 652.
7. 2.>NEDĚLNÍ POHÁDKA PRO DĚTI / Prachatice, divadlo /
Divadlo Matěje Kopeckého Praha, od 15 hodin.
www.kisprachatice.cz

25. 2.>VÁCLAV NECKÁŘ „MEZI SVÝMI“/ Klatovy, KD / koncert od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
27. 2.>BÁRA BASIKOVÁ A ROMANO STILO ENSEMBLE /
Sušice, kino / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
27. – 28. 2.>BELVEDERSKÝ SPRINT / Železná Ruda, Lesní
běžecký areál Belveder / 2. skijöringový závod na Železnorudsku, tel.: 721 862 313.
27. – 28. 2.>ŠUMAVSKÝ SKIMARATON / Kvilda / 31. ročník závodu v běhu na lyžích. www.skimaraton.cz

BŘEZEN 2016

1. 3.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz
2. 3.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
9. 2. >MANŽELSKÝ TROJÚHELNÍK / Horažďovice, KD /
od 19.30 hodin, divadelní představení. www.
horazdovice.cz
9. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz
10. 2.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
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25. 3.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – NP Bavorský les / navštívíme
zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského),
jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny – místo
zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé.
Součástí prohlídky je i film o Šumavě v 3D formátu.
Od 9.20 do 13.30 hodin, nutná hotovost na vlakovou
jízdenku dospělí 5 €, děti (6–14 let) 2,50 €, částka
na zakoupení 3D brýlí 1,50 €. www.npsumava.cz
26. 3.>VELIKONOČNÍ JARMARK / Horažďovice, zámecké
nádvoří / od 9 hodin. www.horazdovice.cz
26. 3.>KONCERT MANDRAGE / Sušice, KD / od 20 hodin.
www.kulturasusice.cz

12. – 13. 3.>KO SLALOM / Železná Ruda, Belvedér / závod
v paralelním slalomu, junioři; tel.: 602 414 296.

26. – 27. 3.>SKI GOLF / Špičák / lyžařská část závodu /
www.spicak.cz

16. 3.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

27. 3. >VELIKONOČNÍ KONCERT / Horažďovice. www.
horazdovice.cz

17. 3.>ŽIVOT A PRÁCE LIDÍ NA STARÉ ŠUMAVĚ / Kašperské
Hory, IS a SEV / zajímá vás, jak se dříve žilo na Šumavě?
Poutavé vyprávění Emila Kintzla s promítáním historických fotografií, od 18 hodin. www.npsumava.cz

27. 3.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU / Horažďovice, KD / od 15 hodin
zahraje dechovka Pěčnovanka. www.horazdovice.cz
31. 3.>TUVA – ZEMĚ DIVOKÝCH HOR A ŠAMANŮ / Kašperské Hory, IS a SEV / cestovatelská přednáška Tomáše
Kubeše od 18 hodin. www.npsumava.cz

DUBEN 2016
1. 4.>ORNITOLOGICKÁ VYCHÁZKA KE DNI PTACTVA /
Kašperské Hory, IS a SEV / první duben, kdy je v plném
proudu pohyb tažných ptáků, nepatří jen aprílovým
žertíkům, ale i všem opeřencům. Prvního dubna
roku 1906 byla totiž podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Pojďte s námi
na vycházku za známými i méně známými druhy
ptáků v Kašperských Horách i okolí, od 13 hodin/
www.npsumava.cz

25. 2.>KRAJINA NA CESTÁCH / Kašperské Hory, IS a SEV /
cestovatelská přednáška Heleny Macenauerové,
od 18 hodin. www.npsumava.cz

1. 3.>STAROČESKÉ VELIKONOCE / Borová Lada / připravíme se na jaro a Velikonoce vlastnoručně vyrobenými dekoracemi a nahlédneme do obyčejů
a zvyků pohanských a křesťanských svátků. Sraz
u OÚ, od 17 hodin. www.npsumava.cz

23. – 24. 1.>KAŠPERSKÁ 30 / Churáňov / 4. ročník veřejného závodu v běhu na lyžích. www.ski-tour.cz

24. 3.>NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA IZRAELE / Kašperské Hory,
IS a SEV / cestovatelská přednáška Karla Hrdličky,
od 18 hodin. www.npsumava.cz

26. 3.>HASIČSKÝ POMLÁZKOVÝ BÁL / Horní Planá, sál KIC /
od 20 hodin tradiční bál s bohatou tombolou. www.
horniplana.cz

3. 2.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
4. 2.>LIMBO – JAZZOVÝ KONCERT / Prachatice, divadlo /
od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

23. 3.>VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA / Kašperské Hory, IS a SEV / jarní
kreativní tvoření pro malé i velké se ponese v duchu
Velikonoc. Od 13 hodin. www.npsumava.cz

10. 3.>INDIE / Kašperské Hory, IS a SEV / cestovatelská přednáška Elisy Belotti, od 18 hodin. www.npsumava.cz

19. 3.>JÍZDA PŘES LOUŽI / Špičák / tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují.
www.spicak.cz

2. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz

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

26. 1.>VÝPRAVA NA SNĚŽNICÍCH / Hartmanice, Chata Rovina /
vyměňte lyže za sněžnice a vydejte se s námi po stopách historie, sraz v 10 hodin. www.npsumava.cz

6. 3.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK Č. 5 / Špičák / seriál tradičních závodů pro děti, obří slalom; tel.: 604 204 434.

30. 1.>ŠPIČÁCKÝ PĚTIBOJ / SKI&BIKE Špičák / Železná
Ruda / soutěž pro děti do 14 let o celodenní jízdenku zdarma. www.spicak.cz

22. 1.>XVIII. PLES MĚSTA PRACHATICE / Prachatice, Národní
dům / od 19.30 hodin. www.prachatice.eu

26. 1.>DIVADLO „HOŘÍ, MÁ PANENKO“ / Sušice, KD /
od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz

17. 2.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

22. 2. >MALINA BROTHERS / Sušice, kino / koncert
od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz

20. 1.>ZE ŽIVOTA ŠUMAVSKÝCH PTÁKŮ / Stožec, IS / vyprávění
o vzácných a ohrožených druzích ptáků obývajících
šumavské hvozdy, od 18 hodin. www.npsumava.cz

26. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz

16. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Kvilda, IS / vycházka
okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise
a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné
předchozí objednání! www.npsumava.cz

20. – 21. 2.>ÚKZ PŘEBOR / Špičák / závod ve slalomu
a obřím slalomu. www.spicak.cz

20. 1.>ŽALMAN & SPOL. / Klatovy, kino / koncert od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz

23. – 24. 1.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK Č. 3 / Železná Ruda, Slavoj (Belvedér) / seriál tradičních závodů pro děti, obří
slalom, tel.: 603 746 614.

16. 2.>VÝPRAVA NA SNĚŽNICÍCH / Hartmanice, Chata Rovina /
vyměňte lyže za sněžnice a vydejte se s námi po stopách historie, sraz v 10 hodin. www.npsumava.cz

18. 2.>THAJSKO – KAMBODŽA/ Kašperské Hory, IS a SEV /
cestovatelská přednáška Jany Dvorské, od 18 hodin/
www.npsumava.cz

9. 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
10. 1. >DIVADLO ELF: JEZINKY BEZINKY – NEDĚLNÍ
POHÁDKA / Prachatice, divadlo / od 15 hodin. www.
kisprachatice.cz

11. 2.>ŠUMAVSKÉ MLHY A INVERZE / Kašperské Hory, IS
a SEV / promítání panoramatických snímků Vladislava Hoška, od 18 hodin. www.npsumava.cz

5. 3.>KO SLALOM / Špičák / závod v paralelním slalomu,
tel.: 604 204 434.

19. 3.>KONCERT TŘI SESTRY / Sušice, KD / od 20 hodin.
www.kulturasusice.cz
19. 3.>COUNTRY BÁL / Klatovy, KD / pořádá soubor Tennessee a MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
19. 3.>ODYSSEA / Horažďovice, KD / od 21 hodin rocková
zábava. www.horazdovice.cz
19. -20. 3.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK Č. 6 / Špičák / závěrečný
závod pro děti, obří slalom; tel.: 604 204 434.
20. 3.>DECHOVKA KLATOVY / Klatovy, KD / 14. ročník festivalu dechovek od 16 hodin. www.mksklatovy.cz
21. 3.>DIVADLO UNGELT: ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI
TÝDNECH / Prachatice, divadlo / od 19 hodin. www.
kisprachatice.cz

3. 4.>NEDĚLNÍ POHÁDKA PRO DĚTI / Prachatice, divadlo /
O Červené Karkulce, od 15 hodin. www.kisprachatice.cz
6. 4.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

22. 3.>25. LET NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA A NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ / IS Kvilda / beseda s řediteli obou
parků – Pavlem Hubeným a Tomášem Rothröcklem. Od 17 hodin, tel.: 731 530 529, 388 435 544.
www.npsumava.cz

7. 4.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy,
sál radnice / www.mksklatovy.cz

22. 3.>PARTIČKA – ZÁBAVNÝ POŘAD / Horažďovice, KD.
www.horazdovice.cz

9. – 10. 4.>NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK – SÓLA,
DUA / Klatovy, KD / postupová taneční soutěž v mažoretkovém sportu. www.mksklatovy.cz

23. 3.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

8. 4.>HOUSLOVÝ RECITÁL MARTINA KOSA, KLAVÍRNÍ
SPOLUPRÁCE ŠTĚPÁN KOS / Horažďovice, hotel Prácheň / od 19 hodin. www.horazdovice.cz

13. 4.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
14. – 15. 4.>BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN / Klatovy, náměstí /
www.klatovy.cz
16. 4.>BRUTUS / Horažďovice, KD / od 21 hodin rocková
zábava. www.horazdovice.cz
18. 4.>DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO – VYHAZOVAČI /
Prachatice, divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
20. 4.>ZA VLKY NA SNĚŽNICÍCH / Rokyta, IS / poznávací
vycházka Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné
zapůjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
21. 4.>KAMPAŇ KE DNI ZEMĚ / Klatovy / www.klatovy.cz
23. 4.>VODA NA ŠUMAVĚ / IS Kvilda / terénní vycházka
v okolí Kvildy s ukázkou revitalizace rašeliniště
a významu zadržování vody v krajině. Přednášející:
Jan Kozel, sraz před IC v 11 hodin, tel.: 388 435 544,
731 530 529. www.npsumava.cz
24. 4.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – DOMAŽLIČANKA / Horažďovice, KD / od 15 hodin. www.horazdovice.cz
Změna programu vyhrazena

