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Zimní prohlídky kostela na Mouřenci
Šumavská zima je mrazivá a neokoukatelná, o tom není pochyb. Krásný je šumavský
podzim, jinak krásné je šumavské léto nebo jaro a své kouzlo a romantiku má zima, kterou teď prožíváme. A to se všemi jejími povětrnostními projevy.
Zimu milují lyžaři, turisté už méně. Protože většina hradů, zámků a dalších památek v zimě
alespoň na čas usíná! Bylo tomu tak i na Mouřenci. Kostel sv. Mořice nad Annínem zažíval
vždy rušný advent, pěkné požehnané Vánoce a po silvestrovské mši se uzavíral k zimnímu
spánku.
Letos poprvé tak trochu testujeme i zimní provoz. Přece jen stát pořád na lyžích může být
krapet únavné a i zarputilý
milovník zimních sportů
občas potřebuje vydechnout a vyrazí někam na
výlet. Tentokrát bude v
nabídce i kostel s kostnicí
na Mouřenci. Přístupný
bude - nejen pro lyžaře ale pro všechny šumavské
návštěvníky
pravidelně
každou neděli až do března, prohlídka začíná vždy
ve 14 hodin. Vstupné dobrovolné.
Informace na tel. 607 118 846, podrobnosti o dění na Mouřenci můžete aktuálně sledovat
na webu: www.pratelemourence.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
do 26. 3. 2017 / Výstava Zdeny Kolečkové / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / www.gkk.cz
do 28. 2. 2017 / Výstava Vánoce / Kašperské Hory,
radnice / výstava obrázků betlémů, andělů, dětských obrázků spojená s prodejem betlémů a knížek
pro děti. www.kasphory.cz/kultura
do 28. 2. 2017 / Sladké Vánoce / Klatovy, Vlastivědné muzeum / nahlédnutí do historie vánočního
cukroví, cukrářství a klatovských cukráren. V rámci
výstavy bude do 30. 12. probíhat Vánoční trh
výrobků tradiční rukodělné výroby a lidových
řemesel. www.muzeum.klatovynet.cz
do 28. 2. 2017 / Historie stolování v obrazech /
Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava obrazů.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 28. 2. 2017 / Z historie lázeňství / Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava předmětů s tematikou
lázeňství. www.muzeum.klatovynet.cz
do 28. 2. 2017 / Dědeček hříbeček a jiné šumavské
houby / Sušice, Muzeum Šumavy / výstava fotografií Václava Burleho. www.mestosusice.cz
do 28. 2. 2017 / Dřevo v různých podobách / Sušice, Muzeum Šumavy / výstava Mgr. Josefa Škanty –
intarzie, dřevořezba. www.mestosusice.cz
do 30. 3. 2017 / Výstava vyšívaných obrazů Ivany
Jeřábkové / Žihobce, Muzeum Lamberská stezka /
www.zihobce.eu
do 30. 3. 2017 / Výstava vyšívaných obrazů Ivany
Jeřábkové / Žihobce, Muzeum Lamberská stezka /
www.zihobce.eu
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Únorové akce na Šumavě
1. 2. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka na lyžích po zaniklých
osadách Šumavy, trasa dlouhá 9 km, středně náročná. Sraz na železniční stanici Stožec v 9
hodin. Nutné předchozí objednání! V případě nedostatku sněhu se akce nekoná.
www.npsumava.cz
1. 2. 2017 / Putování časem s Marií Malou / Sušice, kino / přednáška s úspěšnou autorkou
knih o staré Šumavě od 14 hodin. www.kulturasusice.cz
2. 2. 2017 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy je 7 km, možnost zapůjčení sněžnic, sraz v 9.30 hodin. www.npsumava.cz
2. 2. 2017 / Pohledy do krajiny – jihozápad USA / Kašperské Hory, IS a SEV / přednáška
Miloslava Martana od 18 hodin. www.npsumava.cz
2. 2. 2017 / Těžba drahých kovů na Šumavě a v Pošumaví / Žihobce, muzeum / přednáška
Aleše Červeného z Městského muzea v Horažďovicích od 18 hodin. www.zihobce.eu
3. 2. 2017 / Na sněžnicích kolem Horské Kvildy s výstupem na Antýgl / Horská Kvilda a
okolí / vycházka s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 10 hodin u hotelu Rankl.
Nutné
předchozí
objednání!
www.npsumava.cz
3. 2. 2017 / Loutkové představení /
Sušice, KD Sokolovna/ pohádka
Honza doktorem v pekle, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
3. 2. 2017 / Loutkové představení Vodníkova Hanička / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin. www.tyjatr.cz

do 31. 3. 2017 / Přednášky s doprovodem v okolí
Plešného jezera / Plešné jezero / přednáška o historii, místopise a přírodních poměrech. Nutné předchozí objednání na tel.: 731530 314, sraz v 11 hodin
u jezera. www.npsumava.cz
do 30. 4. 2017 / Vyvoleny k utrpení / Hartmanice,
kostel / klíče k vyzvednutí v IC dle otevírací doby.
www.hartmanice.cz
do 30. 4. 2017 / Výstava fotografií Huberta Babora
/ Hartmanice, IC / roční období v okolí Hartmanic a
Hartmanice dříve a dnes. www.hartmanice.cz
25. 2. - 2. 6. 2017 / Výstava Oleje velkoměst a metropolí světa / Horažďovice, městská galerie / vernisáž
výstavy Dany Hlobilové je 25. Ůnora od 16 hodin.
www.muzeumhd.cz

Šumavská 30 v Nové Peci
Obec Nová Pec Vás zve na 5. ročník závodu v klasickém běhu na lyžích ŠUMAVSKÁ 30, který se uskuteční o
víkendu 3. - 4. února 2017 v obci Nová Pec.
I letos jsou patrony tohoto závodu olympionici Jan
Kůrka, Pavel Benc a Květa Pecková – Jeriová. Záštitu nad
letošním závodem převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří
Zimola.
Závody proběhnou v kategoriích muži (30 km), ženy
(15 km), mladší a starší žáci (1 - 3 km), dorostenci (5 km)
a dvojice (5 km).
Šumavská 30 je otevřený závod pro závodníky a závodnice bez výkonnostní třídy i s výkonnostní třídou,
příchozí, turisty i zahraniční závodníky.

4. 2. 2017 / Farní ples / Sušice, KD Sokolovna / www.kulturasusice.cz
4. 2. 2017 / Zlatá lyže Šumavy / Železná Ruda, Belvedér / krajský přebor v běhu na lyžích,
volně, 10 km, tel.: 739 389 513.
4. 2. 2017 / Snowboard banked slalom / Lipno nad Vltavou, skiareál / www.lipno.info
4. 2. 2017 / Animace s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou, skiareál / od 14 do 16 hodin ve
Fox parku. www.lipno.info
5. 2. 2017 / Stašská 15 / Churáňov, lyžařský stadion / veřejný závod v běhu na lyžích pro
všechny věkové kategorie.
5. 2. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků na
Šumavě a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz
5. 2. 2017 / Komentovaná prohlídka kostela a kostnice / Mouřenec u Annína / navštivte
prastarý šumavský kostel svatého Mořice, který se objevil i v pohádkách Anděl Páně, Tři životy nebo v seriálu Policie Modrava. Můžete nahlédnout i do barokní kostnice, která je dosud plná kostí a lebek. Prohlídka od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
6. 2. 2017 / Tvořivá dílna – antistresové malování / Horská Kvilda, SEV / přijďte si vytvořit
originální obrázek podle své fantazie, od 18 hodin. www.npsumava.cz
7. 2. 2017 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím s povídáním o historii,
místopise a přírodních poměrech, od 9.30 do 13 hodin, nutné předchozí objednání!
www.npsumava.cz
7. 2. 2017 / Na sněžnicích kolem Stožce / Stožec, IS / poznejte krajinu v okolí Stožce z jiného pohledu, možnost zapůjčení sněžnic, od 9 do 12 hodin, nutné předchozí telefonické objednání. www.npsumava.cz

Pevně věříme, že letošní ročník se pojede. Že se nebude opakovat loňský scénář s oblevou týden před termínem. Organizátoři závodu již pilné pracují na přípravě
tratí a doufáme, že o zbytek se postará příroda.
Bližší informace a registrace na www.sumavska30.cz.

Stašská 15 na Churáňově
68. ročník Stašské 15 se letos bude konat v sobotu 5. února 2017 na Lyžařském stadionu Churáňov.
Oproti loňskému ročníku se můžete těšit na skvělé
sněhové podmínky. Loni se závod kvůli nedostatku
sněhu uskutečnil na náhradních tratích na Vodníku.
Všechny kategorie závodí klasickou technikou s
intervalovým startem, start první kategorie v 10 hodin. Podmínky účasti: Registrovaní i neregistrovaní
závodníci a závodnice - veřejný závod.
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7. 2. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na sněžnicích (i
bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice, délka trasy 5,5 km, náročnost trasy střední,
sraz v 10 hodin. www.npsumava.cz
8. 2. 2017 / Koncert – Žalman / Sušice, Kino / www.kulturasusice.cz
8. 2. 2017 / Domácí štěstí / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
8. 2. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka na lyžích po zaniklých
osadách Šumavy, trasa dlouhá 9 km, středně náročná. Sraz na železniční stanici Stožec v 9
hodin. Nutné předchozí objednání! V případě nedostatku sněhu se akce nekoná.
www.npsumava.cz
8. 2. 2017 / Tvořivá dílna z ovčína / Kašperské Hory, IS a SEV / přijďte si vyzkoušet jednu z
technik zpracování ovčí vlny, plstit budeme mokrou i suchou technikou, vytvoříte si voňavá mýdla, kouzelné víly,
zvířátka, kuličky a další tvary, od 13 do
16 hodin. www.npsumava.cz
9. 2. 2017 / Na sněžnicích krajem Lad
/ Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o
historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy je 7 km, možnost zapůjčení sněžnic, sraz v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz
9. 2. 2017 / Vycházka na sněžnicích / Modrava a okolí / vycházka do známých i méně známých míst v okolí Modravy, délka trasy 7 km, náročnost střední. Sraz na parkovišti pod penzionem Arnika v 10 hodin. www.npsumava.cz
9. 2. 2017 / Pohledy do krajiny – Šumava na starých pohlednicích / Kašperské Hory, IS a
SEV / promítání fotografií Josefa Seidla, významného fotografa Šumavy, od 18 hodin.
www.npsumava.cz
10. 2. 2017 / Jelen evropský a rys ostrovid / Kvilda, NC / od 15 do 17 hodin přednáška o
výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře ve výběhu.
www.npsumava.cz

Přihlášky na závody se vyplňují a zasílají elektronicky
e-mailem na sokolstachy@seznam.cz nejpozději 4. 2.
2017 do 17 hodin. V den závodu pouze neregistrovaní
závodníci do 9:20 hodin v kanceláři závodu.
Více informací na www.skisokolstachy.cz.

Zimní sportovní hry na
Javorníku
Všechny milovníky lyží, lyžování a olympijského motta
"rychleji, výše, SILNĚJI!" zveme na tradiční zimní sportovní hry na Javorníku na Šumavě, které se letos uskuteční v sobotu 11. 2. 2017.
Organizátorem akce, která je určena pro širokou sportovní veřejnost s primárním zaměřením na děti a mládež,
je stejně jako loni Tělovýchovný spolek Javorník, z.s.,
jehož organizační tým již připravuje vše potřebné.
Všichni doufáme, že i letos nám bude počasí přát a budeme Vás moci opět přivítat na krásně vysněžených a
perfektně připravených javornických sjezdovkách.
Bližší informace a propozice budou uveřejněny na
www.tj-javornik.cz

Eskymácká olympiáda
v Hojsově Stráži
Sbor dobrovolných hasičů v Hojsově Stráži pořádá pro děti každoročně "Eskymáckou olympiádu,
která se letos bude konat v sobotu 11. února 2017.
Nečekejte však žádné tradiční discipliny, jako je
slalom či běh na lyžích. Děti plní zcela netradiční
úkoly, třeba tahání tuleně na sněžnicích, srážení
rampouchů, lovení rybiček nebo eskymácký golf.

10. 2. 2017 / Těžba drahých kovů na Šumavě a v Pošumaví / Horažďovice, městské muzeum / přednáška Aleše Červeného o historii a technologiích dobývání zlata a stříbra
v regionu, od 18 hodin. www.zihobce.eu
10. 2. 2017 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Zlatý pták, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
11. 2. 2017/ Chovatelský ples/ Sušice, KD Sokolovna / www.kulturasusice.cz
11. 2. 2017 / Zimní sportovní hry / Javorník / www.tj-javornik.cz
11. 2. 2017 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž, Hasičská zbrojnice / od 13 hodin sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče; tel.: 376 361 227. www.sumava.net/itcruda
11. 2. 2017 / Lipno bez bariér / Lipno nad Vltavou, skiareál / zdarma zapůjčení pomůcek
pro handicapované. www.lipno.info
11. 2. 2017 / Animace s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou, skiareál / od 14 do 16 hodin
ve Fox parku. www.lipno.info
11. – 12. 2. 2017 / Kramolínský obřák / Lipno nad Vltavou, skiareál / www.lipno.info
12. 2. 2017 / Komentovaná prohlídka kostela a kostnice / Mouřenec u Annína / navštivte
prastarý šumavský kostel svatého Mořice, který se objevil i v pohádkách Anděl Páně, Tři životy nebo v seriálu Policie Modrava. Můžete nahlédnout i do barokní kostnice, která je dosud plná kostí a lebek. Prohlídka od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

Ke stabilním disciplínám každý rok organizátoři
vymýšlejí i disciplíny nové.
Zasoutěžit si mohou také dospělí, přijďte se pobavit do
Hojsovky, začínáme ve 13 hodin. Bližší informace na tel.:
376 361 227.

Hornoplánský masopust
22. ročník masopustního reje v Horní Plané se letos bude konat v sobotu 25. února 2017.
Průvod tradičně začne v 8.30 hodin ráno u radnice
žádáním starosty města o masopustní právo, poté za
doprovodu muzikantů jde rozmařilý průvod maškar
(v čele s rychtářem, mladou gardou, masopusty a
medvědy s medvědářem), který pobude se svými
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14. 2. 2017 / Sousedská výpomoc / Svinná Lada, IS / povídání o ptačích sousedech a možnostech, jak jim pomoci, od 10 do 12 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
14. 2. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na sněžnicích
(i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Sraz v 10 hodin u IS. www.npsumava.cz

výstupy, srdečným vinšováním, neplechami i
alotriemi a „masopustním kolečkem“ všude, kde
bude vítán od domu k domu.
Ukončení se střílením medvěda je předpokládáno „jako obyčejně“ kolem 19 hodin u radnice.

15. 2. 2017 / Antistresové malování a pergamano / Kašperské Hory, IS a SEV / na tvořivé
dílně se seznámíte s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí všedních dnů a vlastnoručně si vyrobíte originální dárek. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
15. 2. 2017 / Ples seniorů / Klatovy, KD / od 13:30 hodin. www.mksklatovy.cz
15. 2. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy, trasa dlouhá 9 km, středně náročná. Sraz na železniční stanici Stožec
v 9 hodin. Nutné předchozí objednání! V případě nedostatku sněhu se akce nekoná.
www.npsumava.cz
15. 2. 2017 / 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
15. 2. 2017 / Klatovský městský bál / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz
15. – 19. 2. 2017 / Světový pohár Paraski
/ Špičák / závod Světového poháru, kombinující parašutismus a lyžování, tel.: 376
397 567. www.sumava.net/itcruda
16. 2. 2017 / Den s rysem ostrovidem / Kašperské Hory, IS a SEV / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí o této naší největší kočkovité šelmě, od 13 do 16 hodin.
www.npsumava.cz
16. 2. 2017 / Pohledy do krajiny – od Sahary po Himálaj / Kašperské Hory, IS a
SEV / přednáška Heleny Macenauerové
od 18 hodin. www.npsumava.cz
16. 2. 2017 / Nacismus a Klatovsko / Chanovice, KD / od 18 hodin beseda s autorem publikace „Klatovsko pod nacistickým útlakem“ historikem Janem Jirákem.
www.chanovice.cz
16. 2. 2017 / Cimbálová muzika České filharmonie – Tance nejen z Galanty / Sušice, Smetanův sál / v repertoáru jsou jak skladby P. Sarasateho, J. Brahmse, tak lidové písničky Slovácka, Horňácka a Slovenska, od 19:30 hodin.
16. 2. 2017 / AŠSK ČR / Zadov, areál Kobyla / republikové finále ve snb slalomu od 9 hodin.
www.lazadov.cz
17. 2. 2017 / Na sněžnicích kolem Horské Kvildy s výstupem na Antýgl / Horská Kvilda a
okolí / vycházka s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 10 hodin u
hotelu Rankl. Nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
17. 2. 2017 / Nenuďme se doma / Horní Vltavice, OÚ / přijďte si vytvořit originální šperk z
fima. Kombinováním barev vdechnete duši krásnému šperku, nebo si vyrobíte „košilky“ na
klíče pro jejich rozlišení, od 17 hodin. www.npsumava.cz
17. 2. 2017 / Za dobrodružstvím na sněžnicích / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na
sněžnicích s cílem dobýt hrad Kašperk, cestou nás čekají různé úkoly a překážky, které mu-

K účasti jsou srdečně zváni všichni bez ohledu na
věk, stav a pohlaví. Sraz účastníků v maskách je v 8
hodin u rodného domu A. Stiftera v Palackého ulici.
Trasa bude pozměněná: Náměstí čp. 14 – Pihlov
– Volarská – Na Výsluní – Švermova – Dobrovodská
– Finské domky – Nová – nad hřištěm – Komenského – Stifterova – V Domkách – Palackého – Jiráskova – Náměstí .
Večer od 20 hodin se v sále kulturního střediska
bude konat tradiční masopustní maškarní tancovačka. Účinkuje hudební skupina Flám.
Vstupné: masky 50 Kč, ostatní 100 Kč.

Nová sportovní hala v Srní
Společnost Hotely Srní a.s. otevřela novou
sportovní halu pro více či méně aktivní hosty hotelu i pro šumavské obyvatele či návštěvníky.
Hala nabízí umělý povrch s lajnováním na různé
sporty (badminton, volejbal, tenis, futsal, florbal,
basketbal) a lezeckou stěnu. Dále je v přidružených
prostorách M-squash (ricochet), fitness s kardiozónou, multi-sportovní simulátor VISUAL SPORTS
(golf, fotbal, hokej, baseball, americký fotbal, ragby, basketbal, kriket, pro děti vybíjená příšerek a
pouťová střelnice s míčkem) a laserová střelnice.
Bližší informace získáte na www.hotely-srni.cz.

Hrad Kašperk zve na
prohlídky o jarních
prázdninách
Hrad Kašperk bude také letos otevřen v době
jarních prázdnin, v termínu od 4. února 2017 do
18. března 2017, vždy dvakrát v týdnu (středa,
sobota) od 10 do 16.30 hodin.
Prohlídky se budou konat vždy v 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 hodin.
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síme zdolat, odměnou je úchvatný výhled do celého kraje. Od 10 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
17. 2. 2017 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Perníková chaloupka,
od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

Vždy ve středu od 11 hodin bude také prohlídka v
německém jazyce. Prohlídku je možné si rezervovat
na e-mailu info@kasperk.cz, nebo na telefonu 376
582 324.

17. 2. 2017 / Loutkové představení / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin pohádka Tajemství hradu Helšaftu. www.tyjatr.cz
18. 2. 2017 / Šumavská pytlovačka / Horní Planá / od 14 hodin na náměstí zábavné odpoledne ve stylu našich babiček, sjíždění kopce na pytlích, doprovodný program.
www.horniplana.cz
18. 2. 2017 / Rockový bál s Brutusem / Horažďovice, KD / od 21 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
18. 2. 2017 / Koncert - Rybičky 48 / Sušice, KD Sokolovna/ www.kulturasusice.cz
18. 2. 2017 / Koncert / Vimperk, hotel Zlatá hvězda / zahrají kapely Delusion, Ramones revival, Zputnik. www.zlatahvezda.cz
18. 2. 2017 / Vlci s námi žijí / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, vlci mezi lidmi,
předvedení ochočeného vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin. Přednášející: Jiří
Anderle – dlouholetý chovatel a majitel vlků. www.npsumava.cz
18. 2. 2017 / Animace s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou, skiareál / od 14 do 16 hodin
ve Fox parku. www.lipno.info
19. 2. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků na
Šumavě a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz

V provozu bude i malé občerstvení na hradním
nádvoří. Přijďte si užít trochu historie, romantiky a
výhledů na zimní Šumavu.
Více informací naleznete na www.kasperk.cz

2. ročník extrémního
závodu Lipno Ice Marathon
Druhý ročník extrémního závodu na sněhu a ledu
pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch nejtěžších podmínkách, odstartuje 11. února 2017 v
Černé v Pošumaví na pláži v kempu Jestřábí.

20. 2. 2017 / Jazzový koncert Femi Temovo trio / Prachatice / www.prachatice.eu
20. 2. 2017 / Tvoříme z fimo hmoty / Kašperské Hory, IS a SEV / ozdobte si lžičku, propisku
nebo jiný vám milý předmět z kovu nebo skla, od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
21. 2. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na sněžnicích
(i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Sraz v 10 hodin u IS. www.npsumava.cz
22. 2. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy, trasa dlouhá 9 km, středně náročná. Sraz na železniční stanici Stožec
v 9 hodin. Nutné předchozí objednání! V případě nedostatku sněhu se akce nekoná.
www.npsumava.cz
22. 2. 2017 / Seidlova Šumava / místo konání bude upřesněno / cyklus středečních
přednášek představí Šumavu a Pošumaví na fotografiích J. Seidla,
přednášející P. Hudičák, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s
r.o. www.npsumava.cz
23. 2. 2017 / Historie sklářství na
Šumavě a ruční výroba skleněného korálku / Kašperské Hory, IS a
SEV / Co to byly páteříky a jak se
vyrábějí vinuté perly? Přijďte si vyrobit korálek a poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě. Od 13 do 16
hodin. www.npsumava.cz
23. 2. 2017 / Pohledy do krajiny – Skotsko / Kašperské Hory, IS a SEV / přednáška Petra
Dürra od 18 hodin. www.npsumava.cz
24. 2. 2017 / Společně muzeem bez hranic / Alžbětín, IS / v původním hraničním nádraží
navštívíme Evropskou záchrannou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování na Vel-

Teplota vzduchu klesá až na -20 °C, nadmořská
výška v místě konání závodu je 729 metrů nad mořem a nezpevněný terén tvoří led a sníh, případně
bahno, písek, voda a kameny. Takový je Lipno Ice
Marathon.
Trasa závodu povede po souši i napříč zamrzlým
Lipnem, nejdelší trať měří 42 kilometrů. Pokud si
však netroufáte na maratonskou 42,195 km dlouhou
trať nebo máte obavy z konkurence, závod nabízí i
22 km dlouhý půlmaraton a pro mladé sportovce je
připravena
trať
10
km.
Závodit můžete klasicky, tedy nazujete boty vhodné
do zimního terénu a na led a stačí se rozběhnout.
Další variantou – pokud počasí dovolí – je kategorie Freestyle, která zahrnuje brusle, běžecké lyže,
kite, ledovou jachtu a kolo. Můžete si vybrat jeden
prostředek nebo je libovolně kombinovat. Kategorie
Freestyle je zkrátka ušitá pro všechny, kteří milují
pohyb na ledě. Vybere si každý. Tak neváhejte a ponořte se do tréninku, čas letí!
Více informací, propozice závodu i registrace na
www.icemarathon.cz
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kém Javoru, prohlédnete si modelovou železnici, poznáte pohnutou historii této zajímavé
stavby, od 10 hodin. www.npsumava.cz
24. 2. 2017 / Za dobrodružstvím na sněžnicích / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na
sněžnicích s cílem dobýt hrad Kašperk, cestou nás čekají různé úkoly a překážky, které musíme zdolat, odměnou je úchvatný výhled do celého kraje. Od 10 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
24. 2. 2017 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Tři zlaté vlasy děda
Vševěda, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
25. 2. 2017 / Hasičský bál / Sušice / Sušice, KD Sokolovna / www.kulturasusice.cz
25. 2. 2017 / 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
25. 2. 2017 / Masopustní průvod / Chanovice / od 12 hodin tradiční průvod veselých masek. www.chanovice.cz
25. 2. 2017 / Masopust / Sušice, Pivovar u Švelchů / v 15:30 hodin sraz masek před pivovarem, v 16 hodin průvod masek Horním Předměstím Sušice, v 19 hodin upálení masopustu
před pivovarem, v 19:10 hodin taneční zábava s Repasem, vstup 50 Kč, masky zdarma. Více
na www.pivovarusvelchu.cz

Piva Šumavského pivovar
Vimperk i při Šumavském
Skimaratonu na Kvildě
I letos můžete piva Šumavského pivovaru Vimperk ochutnat po celý průběh Skimaratonu Kooperativy na Kvildě v našem stánku.
Závody se konají o posledním únorovém víkendu
25.- 26. 2. 2017 a Šumavský pivovar je opět partnerem závodů.
Umístíte-li se jako účastníci závodů na předních
místech, jistě vás nemine mezi cenami ani nějaká ta
lahvička či upomínkový předmět našeho pivovaru.
Po celý únor můžete jako obvykle zajít i do naší
pivnice ve Steinbrenerově ulici 48/1, hned pod náměstím Svobody pod městskou věží ve Vimperku.
Otevřeno je vždy v pátek 17-22 a v sobotu 15-20.
K pivům si můžete dát vybrané speciality šumavské
studené kuchyně. Budete-li mít zájem, rádi vás pivovarem i provedeme.

25. 2. 2017 / Vernisáž výstavy - Dana Hlobilová - Velkoměsta a metropole světa / Horažďovice, Městská galerie / od 16 hodin. www.muzeumhd.cz
25. 2. 2017 / Maškarní pro děti / Kašperské Hory, Horský klub / www.kasphory.cz/kultura
25. 2. 2017 / Animace s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou, skiareál / od 14 do 16 hodin
ve Fox parku. www.lipno.info
25. 2. 2017 / Temple snowboard day / Lipno nad Vltavou, skiareál / od 10 hodin snowboardové závody ve slopestylu. www.lipno.info
25. – 26. 2. 2017 / Masters / Lipno nad Vltavou, skiareál / od 10 hodin závody na lyžích obří slalom - sjezd - slalom + trojkombinace. www.lipno.info
25. – 26. 2. 2017 / Šumavský
skimaraton / Kvilda / 32. ročník
závodu v běhu na lyžích.
www.skimaraton.cz

A co bude v únoru na čepu? Tradiční trojici piv
českého typu: světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12°
a tmavý speciál 13° doplní světlý Vimperský zázvorový speciál 13° a další speciály.

28. 2. 2017 / Kolem Pranýře za
výhledy / Kašperské Hory, IS a
SEV / výprava na sněžnicích (i
bez sněžnic) přes Šibeniční vrch
a vrch Vinice s panoramatickými
rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví. Sraz v 10 hodin u IS. www.npsumava.cz

Nejen tato piva si ale můžete vzít i s sebou v lahvích – věříme, že ještě bude k domácí ochutnávce i
světlý vánoční Vimperský medový speciál 15°, a určitě budou i polotmavé speciály Vimperský 7sladový
speciál 17° a Vimperský jantarový Doppelbock 18°.
Pivo s sebou si můžete koupit i kdykoli během týdne
a víkendu, pokud je v pivovaru právě někdo přítomen. Zazvoňte a je velká šance, že někdo pro vás
přijde a pivo vám rád prodá.

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail kytlicova@rras.cz

Aktuality včetně informací, kde jsou naše piva na
čepu či v lahvích nejen na Šumavě, ale i v Praze či
jinde, najdete vždy na našich webových stránkách.
Jste srdečně zváni!
Ivan
Hojdar,
Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk
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Černá hora z Kvildy

Stručný popis trasy

Parkování: parkoviště na sever-

Na náš výlet vyrazíme širokou magistrálou kolem Jezerní slati na Horskou Kvildu a dále přes Filipovu Huť (doporučuji občerstvení) na Lovčí
skálu, Černohorskou nádrž a Ptačí nádrž. Tyto křižovatky turistických
tras nesou názvy podle dřívějších vodních nádrží sloužících k akumulaci vody při plavení dřeva. Za Ptačí nádrží se konečně dostaneme k
proslulému stoupání na Černou horu. Odměnou pak budou panoramatické výhledy, v případě dobré viditelnosti až na zasněžené vrcholky
Alp. Těm vévodí tři špice Dachsteingruppe – Hoher Dachstein, Mitterspitz a Torrstein a vrchol poblíž Salzburgu - Watzmann. Východně od
Dachsteinu pak alpské panorama ohraničuje vrcholek Gross Prielu,
naopak západně od Watzmanu lze při výborné viditelnosti rozpoznat
též vrchol Grossglokneru. Sjezdem směrem k Pramenům Vltavy
opustíme vrcholovou pasáž a dále pokračujeme mírným terénem podél Vltavy zpět ke Kvildě. Trasa je středně náročná až náročná, těžší
stoupání jsou z Horské Kvildy do sedýlka pod Antýglem, stoupání na
Lovčí skálu a na Černou horu.

Výškový profil trasy

ním okraji obce (směrem na Horskou Kvildu)
GPS: 49.0223533N, 13.5806572E
Nástupní místo: přímo

z parkoviště
Značení: do Filipovy Huti po

Šumavské magistrále, pak po
žluté TZ k Ptačí nádrži, zde se
napojíme opět na Šumavskou
magistrálu až na Kvildu
Časová náročnost: dle sněhových

podmínek 2,5-3,5 h
Fyzická náročnost: středně těžká

- červená
Délka trasy: 28 km
Povrch: pravidelně udržováno

rolbou
Zajímavosti na trase: trasa vede

kolem Jezerní slati, Černá hora,
Prameny Vltavy
Občerstvení: Kvilda, Horská

Kvilda, Filipova Huť
Servis lyží: v obci Kvilda

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Edice Šumavské výlety • Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. v roce 2015.
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