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Hornoplánská brusle
Odpoledne plné bruslení a zábavy pro celé rodiny se uskuteční v sobotu 3. března u
pláže v Horní Plané. Město na zamrzlém Lipně uspořádá Hornoplánskou brusli, jejímž
cílem je mimo jiné propagace fenoménu přírodního bruslení a ledové dráhy, která
nemá ve světě obdoby. Začátek je naplánován na 13. hodinu.
„Hornoplánská brusle je krásná tradice. Milá sportovní událost, které se může aktivně
zúčastnit každý, kdo se udrží na bruslích a má soutěživého ducha. Každopádně zážitek
je to i pro diváky. Všechny zveme, bude to fajn odpoledne,“ říká Jiří Hůlka, starosta
Horní Plané.
Kategorie jsou následující: děti do 6, 10 a 15 let, ženy – 500 metrů, muži 1000 metrů a
Supermani – 1000 metrů s pneumatikou za pasem. Speciální kategorií jsou maminky
s kočárky.
„Registrace je jednoduchá, stačí přijít na místo a zapsat se od 13 hodin do některého
ze závodů. A vlastně ani není třeba mít brusle, na místě budou k zapůjčení,“ upozorňuje
Luděk Štěpánek z hornoplánského infocentra.
Hodnotné dary poskytli místní podnikatelé. Vítězové se mohou těšit například na zapůjčení motorového člunu na půl dne, finanční dary, sportovní výstroj, poukaz na konzumaci v restauraci, pizzu, dárkové tašky a sladkosti pro děti.
Po soutěži se na ledě uskuteční
diskotéka, která po setmění vyvrcholí ohňostrojem. Návštěvníkům
akce bude vyhrazeno parkoviště u
pláže. Vstupné je zdarma.
Více informací k akcím pořádaným v Horní Plané získáte na
www.sumava-lipno.eu

Výstavy a dlouhodobé akce
2. – 22. 3. 2018 / Eliška Tesařová – obrazy / Klatovy,
galerie Atrium / vernisáž výstavy 1. 3. 2018 od 17
hodin. www.mksklatovy.cz
3. 3. 2018 – 6. 5. 2018 / Výstava Obrazy za horizontem / Horažďovice, městská galerie / obrazy Karla
Zocha. www.muzeumhd.cz
do 16. 3. 2018 / Sudety / Prachatice, Galerie Dolní
brána / tradiční výroční výstava fotoklubu F:2,8 Prachatice bude zahájena 6. 2. 2018 v 18 hodin.
do 18. 3. 2018 / Retrospektivní výstava Luďka Filipského / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce /
www.gkk.cz
do 31. 3. 2018 / Šumavské chalupy očima Jaromíra
Randáka / Kašperské Hory, galerie Muzea Šumavy /
výstava je přístupná v otevírací době muzea.
http://muzeum.sumava.net
do 29. 4. 2018 / Výstava Retro / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / zavzpomínejte si na doby minulé a obdivujte krásu šatů, které nás inspirují
dodnes. www.nm.cz
do konce března / Fotografická výstava / Sušice,
radnice / po - pá 8- 16 hodin, pořádá ZŠ T.G.M.
v Sušici. www.mestosusice.cz
do konce dubna / Enkaustické obrázky / Kašperské
Hory, radnice / výstava paní Miluše Schmalzové je
přístupná
v otevírací
době
infocentra.
www.kasphory.cz/kultura
do konce dubna / Přednášky s doprovodem / Plešné
jezero / vypravte se se strážcem NP Šumava do okolí
Plešného jezera a dozvíte se mnoho zajímavostí o
historii i přírodních poměrech tohoto místa, nutné
předchozí objednání na tel.: 731 530 307.
www.npsumava.cz
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Březnové akce na Šumavě
1. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
2. 3. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
2. 3. 2018 / Nízkotučný život / Hartmanice, KD / premiéra nové hry místních ochotníků od
19.30 hodin. www.muhartmanice.cz
3. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
3. 3. 2018 / Špičácký pětiboj / SKI&BIKE Špičák / Železná Ruda / soutěž pro děti do 14 let o
celodenní jízdenku. www.spicak.cz
3. 3. 2018 / Country bál / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
3. – 4. 3. 2018 / Seminář na vlně dechu / Horní Planá, sál KIC / dechové techniky, dýchání
při stresu, využití dechu při relaxaci a meditaci s lektorkou jógy a dýchání Veronikou Kmochovou. V sobotu od 15 do 18 hod., v neděli od 10 do 14 hodin. www.veronikakmochova.cz
4. 3. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce,
videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice, od 13
hodin. www.npsumava.cz
5. - 11. 3. 2018 / Západočeská oblastní
přehlídka amatérského divadla / Horažďovice, KD / www.horazdovice.cz
6. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře /
Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
6. 3. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
6. 3. 2018 / Tvořivá dílna / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / od 13 do 17 hodin si s lektorkou
Mgr. Ivanou Sieberovou vyrobíte holubičku z kukuřičného šustí; vstupné 60/30 Kč.
www.muzeum.klatovynet.cz

do 3. 6. 2018 / Šperk, ozdoba ženy / Klatovy, Muzeum
Dr. Hostaše / výstava ze sbírek klatovského muzea, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea Karlovy
Vary a Střední umělecké školy v Turnově.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 3. 6. 2018 / Fochtle a voháňky / Klatovy, Muzeum
Dr. Hostaše / výstava vějířů ze sbírek klatovského muzea. www.muzeum.klatovynet.cz
do 3. 6. 2018 / Drahé kameny v klenotnictví / Klatovy,
Muzeum Dr. Hostaše / ukázka kamenů používaných
v klenotnictví ze sbírek muzeí a soukromých subjektů.
www.muzeum.klatovynet.cz

Pohledy do krajiny Portugalsko
Tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na
různá témata a z různých koutů světa připravuje pro
návštěvníky NP Šumava Informační středisko (IS) a
Středisko environmentální výchovy (SEV) v Kašperských
Horách.
Ve středu 7. března 2018 od 18 hodin jste zváni na
další cestopisnou přednášku s promítáním krásných fotografií v podání Petra Dürra. Navštívíte město Porto,
kde řeka Douro ústí do Atlantiku. Portské víno se narodilo právě zde. Zavítáte také do Národního parku Peneda
Geres na severní hranici země, do univerzitního města
Coimbra, i do hlavního města Lisabon, které vyrostlo do
nebývalé krásy a bohatství v 15. a 16. století díky objevitelským cestám nejen Vasca da Gama.
Bližší informace získáte na tel.: 376 582 734, 731
530 284, cena programu 20 Kč, www.npsumava.cz.

Jízda přes louži
Tradiční jízda přes velkou louži na čemkoliv se letos
uskuteční 10. března 2018 přímo u nástupu na lanovku
ve Ski areálu Špičák.

6. 3. 2018 / Drahé kameny v klenotnictví / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / komentovaná
prohlídka k výstavě s majitelem vystavené sbírky a sběratelem Liborem Škubalem; od 17
hodin, vstupné 60/30 Kč. www.muzeum.klatovynet.cz
7. 3. 2018 / Víra a vyznání v našem kraji v období 1. republiky / Horažďovice, městské muzeum / přednáška od 10 hodin. www.muzeumhd.cz
7. 3. 2018 / Pohledy do krajiny - Portugalsko / Kašperské Hory, IS / cestopisná přednáška
Petra Dürra s promítáním fotografií, od 18 hodin. www.npsumava.cz
8. 3. 2018 / Antistresové malování a Pergamano / Kašperské Hory, IS / na tvořivé dílně se
seznámíte s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí všedních dnů a
vlastnoručně si vyrobíte originální dárek od 13 hodin. www.npsumava.cz
8. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
9. 3. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
9. 3. 2018 / Koncert Ondřeje Smeykala / Hartmanice, synagoga / od 18 hodin zahraje významný český hráč na australský lidový nástroj didgeridoo. www.hartmanice.cz

Již tradičně zde bude postaven bazén o délce zhruba
20m hluboký 1,3m. Tento bazén je zapotřebí překonat
na lyžích, snowboardu, skibobu, skútru, surfu a vlastně
na čemkol nemotorovém. Do dalšího kola postupují jen
ti borci, kteří přejedou vodní plochu celou, až na pevnou
zem. S každou jízdou se zkracuje délka nájezdu, z čehož
je jasné, že pouze vítěz může vyjít z této akce suchý.
Akce se aktivně účastní týmy Horsefeathers a Hitrádia
FM plus. Dále nebudou chybět hostesky, davy nadržených a krvežíznivých diváků, alko x nealko občerstvení v
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9. 3. 2018 / MDŽ / Horní Planá, sál KIC / zábavný večer pro všechny ženy, hraje duo JaMaAl
manželů Brožových; cena 60 Kč do 6.3.2018 v Infocentru. www.sumava-lipno.eu
10. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
10. 3. 2018 / Narozeniny lišáka Foxe / Lipno, skiareál / nebude chybět pořádná narozeninová party, na kterou jsou zvány
všechny děti od 14 - 16 hodin do
Fox parku. Popřát mu přijde i Ronald McDonald. Děti se mohou těšit
na tvořivé dílny, budeme lišákovi
malovat přáníčka k narozeninám a
nebo závodit na lyžích ve slalomu.
Nebude chybět ani pořádný narozeninový dort, o který se lišák Fox
s dětmi
určitě
rozdělí.
www.lipno.info

kiosku u Sekyrek, music, ceny pro vítěze od Horsefeathers, Plzeňského Prazdroje, Hitrádia. Minimální věk
závodníků 15 let! Začátek v 15.30 hodin, přihlášky od 14
hodin u louže.
Více informací na www.spicak.cz.

Pomlázka na mlýně
Přijďte v sobotu 24. března 2018 na první letošní akci ve vodním mlýně Hoslovice.
Návštěvníci si připomenou tradiční zvyky, které byly
na
vesnici
neodmyslitelně
spjaty
s jarem
a Velikonocemi. Součástí akce bude řemeslný jarmark
v prostranství před mlýnem a výtvarné dílničky pro
nejmenší. V světnici bude možnost ochutnat tradiční
velikonoční pečivo. O historii mlýna se blíže dozvíte při
komentované prohlídce, která bude v každou hodinu.

10. 3. 2018 / Sám se sebou tour – Michal Hrůza / Klatovy, KD / koncert.
www.mksklatovy.cz
10. 3. 2018 / Jízda přes louži / Špičák, Ski & bike / překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují. www.spicak.cz
11. 3. 2018 / Šumavský pohárek / Špičák, Ski & bike / www.spicak.cz
13. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
13. 3. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / výprava na sněžnicích (i bez
sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví. / od 10 hodin. www.npsumava.cz
13. 3. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
13. 3. 2018 / Tvořivá dílna / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / od 13 do 17 hodin si s lektorkou Mgr. Ivanou Sieberovou vyrobíte batikované a plasticky zdobené kraslice; vstupné
60/30 Kč. www.muzeum.klatovynet.cz
14. 3. 2018 / Pohledy do krajiny – Maroko a jeho šestinozí obyvatelé / Kašperské Hory, IS
/ cestopisná přednáška Pavla Krásenského s promítáním úžasných fotografií. Tentokrát se
do Maroka vypravíme poznat jeho nejdrobnější tvory, kteří nás překvapí nejen svým vzhledem, ale i způsobem života. Od 18 hodin. www.npsumava.cz
14. 3. 2018 / Velikonoční tvoření / Horská Kvilda, SEV / Jaké jsou tradice na Velikonoce?
Umíte si uplést pomlázku? Rukodělná dílna od 17 hodin. www.npsumava.cz
14. 3. 2018 / Tvořivý podvečer / Horní Planá, kavárna U tří koček / přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci od 17 hodin; poplatek 20 Kč. www.sumava-lipno.eu
15. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
15. 3. 2018 / Antistresové malování a pergamano / Kašperské Hory, IS / na tvořivé dílně se
seznámíte s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí všedních dnů a
vlastnoručně si vyrobíte originální dárek, od 13 hodin. www.npsumava.cz
16. 3. 2018 / Hurá na sněžnice / Kašperské Hory, IS / zábavné soutěžení na sněžnicích (i bez
…), převážně pro rodiny s dětmi, v areálu a okolí IS, od 10 hodin. www.npsumava.cz
16. 3. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
17. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

V programu vystoupí Pošumavská dudácká muzika
s dětmi. Akce bude probíhat po celý den od 10 do 16
hodin.
Informace sledujte na www.muzeum-st.cz

Přijďte si zahrát logickou
hru do vimperského
sklepení
V původním sklepení staré vimperské radnice je pro
všechny návštěvníky, kteří mají rádi akční a zábavné
hry, připravena zajímavá logická hra, nabízející pohled
na dějiny vimperského knihtisku, který sahá až do
roku 1484, kdy tiskař Johann Alacraw přinesl knihtisk
z bavorského Pasova.
V roce 1855 navázal na dlouholetou tradici knihtisku
ve Vimperku Johann Steinbrener, jehož výrobky byly
známy po celém světě.
Na hráče čeká logická hra na principu únikových her,
budou si lámat hlavu nad tajemnými indiciemi, vedoucími k nalezení „pokladu“, či otevírat zamčené truhly a
nedobytné zásuvky. Hráči nemusí mít žádné speciální
dovednosti a znalosti. V prostorách se nacházejí příkré
schody a nízké podhledy.
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17. 3. 2018 / Festival dechovek / Klatovy, KD / od 16 hodin. www.mksklatovy.cz
17. 3. 2018 / Šumavský pohárek / Špičák, Ski & bike / závěrečný závod s ohňostrojem.
www.spicak.cz
18. 3. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

Hra trvá maximálně 1 hodinu a je vhodná pro skupiny
2-5 hráčů ve věku od 11 let výše. Ale ani mladší děti nepřijdou zkrátka, a pokud nebudou chtít pomáhat rodičům s hledáním pokladu, mohou si kreslit nebo hrát hry
v dětském
koutku.

19. 3. 2018 / Jarní aranžování s Hankou Kindelmannovou Šebestovou / Klatovy, KD / od
17 hodin. www.mksklatovy.cz
20. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
20. 3. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / výprava na sněžnicích (i bez
sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
20. 3. 2018 / Historické šperky / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / přednáška šperky
pravěku, antiky a středověku, přednáší archeoložka muzea Mgr. Jindra Hůrková; od 17 hodin, vstupné 60/30 Kč. www.muzeum.klatovynet.cz
20. 3. 2018 / Tvořivá dílna / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / od 13 do 16 hodin si s lektorkou Mgr. Ivanou Sieberovou přijďte uplést vlastní pomlázku; vstupné 60/30 Kč.
www.muzeum.klatovynet.cz
21. 3. 2018 / Prvorepubliková architektura v Horažďovicích / Horažďovice, městské muezum / od 10 hodin procházka s Václavem Trčkou. www.muzeumhd.cz
21. 3. 2018 / Pohledy do krajiny – Šumava čarovná / Kašperské Hory, IS / přednáška fotografa Vladislava Hoška s promítáním fotografií – náladové snímky z celé Šumavy, mlhy, inverze, krásná příroda, atraktivní místa NPŠ, od 18 hodin. www.npsumava.cz
22. 3. 2018 / Tvořivá dílna z ovčína / Kašperské Hory, IS / 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 hodin. www.npsumava.cz
22. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
23. 3. 2018 / Jihozápad USA / Horní Planá, kavárna U tří koček / zábavný pořad s bývalým
knižním redaktorem, překladatelem, básníkem, glosátorem a moderátorem rádia Impuls a
Českého rozhlasu, od 19 hodin. www.sumava-lipno.eu
23. 3. 2018 / Za jeleny a rysy na Šumavě / Kvilda, NC / Co dělá jelen nebo rys v zimě? Poznejme společně život jelenů a
rysů na Šumavě, program je doplněn o videoukázky. Od 15 hodin.
www.npsumava.cz
23. 3. 2018 / Co vy na to, pane
Šmoldas? / Horní Planá, sál KIC /
cestovatelské promítání a povídání s Miloslavem Martanem od 19
hodin. www.sumava-lipno.eu
24. 3. 2018 / Pozorování jelení
zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra
ve 12 hodin. www.npsumava.cz
24. 3. 2018 / Závody - K.O. slalom / Špičák, Ski & bike / www.spicak.cz
24. 3. 2018 / O začarovaném havranovi / Klatovy, KD / loutková pohádka pro děti od 3 let;
od 14 a 16 hodin. www.mksklatovy.cz

Návštěva tiskárny je možná pouze po předchozí rezervaci na Turistickém informačním středisku ve Vimperku.
Hru je možno absolvovat v provozních hodinách obou
institucí, pouze ve všední dny, 2x v dopoledních hodinách a 1 - 2x v odpoledních hodinách. Návštěvu během
víkendů je nutné domluvit předem. Rezervace na tel.:
388 402 230,
nebo
emailem
infocentrum@mesto.vimperk.cz

Jaro začne i v Šumavském
pivovaru
Na příchod jara se začal připravovat i Šumavský
pivovar ve Vimperku. Speciální, vždy na jeden až
dva měsíce vařená piva, která doplňují základní
sortiment českých ležáků (světlý, polotmavý tmavý), vyžadují více času na ležení. A tak pivovar už
počátkem roku vařil i piva na jaro.
Jaká to budou? V průběhu března vystřídá Vimperský zimní zázvorový speciál 13° tradiční polotmavý Vimperský Märzenbier 14°. Toto pivo vaříme od
roku 2012 každoročně, kdy získalo hned vysoká
hodnocení na soutěžích, ale hlavně velkou oblibu
u zákazníků.
Märzenbier má pro nás i historickou cenu. Bylo to
totiž nejvýznamnější pivo sortimentu bývalých vimperských pivovarů – zámeckého i měšťanského.
Když nás navštívíte v pivnice, můžete se podívat i na
historické lahve s tlačeným reliéfem, speciálně určené pro toto pivo.
A snad neuškodí ani pár slovo tom, jaké má toto
pivo kořeny. Märzenbier bylo tradiční pivo vařené v
návaznosti na bavorský zákon o čistotě při výrobě
piva, tzv. Reinheitsgebot z roku 1516 (tento zákon
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24. 3. 2018 / Na stojáka / Klatovy, KD / účinkují: Dominik H. Lev, Petr Cerha, Adéla Elbel; od
19 hodin. www.mksklatovy.cz
25. 3. 2018 / Divadlo Víti Marčíka / Annín - Mouřenec, kostel / mysterium světla, pašije
podle Jana a tajemství vzkříšení; od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
26. 3. 2018 / Tančírna / Klatovy, KD / přijďte si zatančit pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

se stal základem pro dodržování kvality i v dalších
zemích včetně Čech). Spodně kvašená piva vyžadující při výrobě velmi nízké teploty totiž nebylo možné
vařit během letních měsíců. Aby ale i v létě bylo pivo
k dispozici, bylo nutné před začátkem léta (nejpozději v dubnu do svátku sv. Jiří 23.4. - toho dne je
svátek sv.Jiří v německých zemích) uvařit silné dobře

27. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
28. 3. 2018 / Pohledy do krajiny – Příroda a Národní parky USA / Kašperské Hory, IS /
pojďte s námi putovat úchvatnou divokou přírodou, rozmanitými geologickými útvary fascinujícími barevností, vrstevnatostí i rozlohou. Cestou potkáme krokodýly, delfíny, i velryby,
ale i medvědy a mnoho dalších zvířat. Budeme žasnout nad největšími stromy planety, divokými řekami, skalami a vodopády, přednáška Miloslava Michny, od 18 hodin.
www.npsumava.cz
28. – 29. 3. 2018 / Velikonoční trhy / Klatovy, náměstí Míru / trhy s kulturním programem.
www.mksklatovy.cz
29. 3. 2018 / Vítání svátků jara / Kašperské Hory, IS / jarní kreativní tvoření pro malé i velké
se tento den ponese v duchu Velikonoc. Vypněte počítače, telefony a opusťte každodenní
spěch a přijďte nás navštívit, od 13 hodin. www.npsumava.cz
29. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
30. 3. 2018 / Velikonoční tvořivé dílny / Kašperské Hory, kino / na pěti stanovištích budeme vyrábět travní hlavouny, zdobit kraslice a perníčky, vytvářet velikonoční zápichy do
květníků a další velikonoční ozdoby, od 13 do 16 hodin. www.kasphory.cz/kultura
30. 3. - 2. 4. 2018 / Velikonoce na zámku / Chudenice, Starý czerninský zámek / oživené
prohlídky zámku na velikonoční téma. www.zamekchudenice.cz
30. 3. - 2. 4. 2018 / Velikonoční hodování / Rožmberk nad Vltavou, Hotel u Martina /
přijďte ochutnat tradiční velikonoční a
staročeské speciality a také jídla, která
získala certifikát „Šumava originální
®
produkt “. www.hotelumartina.cz
31. 3. 2018 / Velikonoční prohlídka
města / Kašperské Hory / prohlídka
s průvodcem, který vás provede historií, zajímavými zákoutími a malebnými
uličkami města, získáte i zajímavé informace o velikonočních zvycích a
tradicích na Šumavě, od 10.30 hodin. www.kasphory.cz/kultura

vychmelené pivo, které pak dozrávalo v létě a mohlo
se čepovat až do nových piv vařených po svátku
sv.Michala 29.9.). Do března musel být proto do
pivovarských sklepů zavezen poslední čerstvý led proto pivo březnové, Märzenbier.
Naše piva můžete ochutnat v pivnici Šumavského
pivovaru ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku každý
pátek 17-22 a sobotu 15-20. Piva na výčepu doplněná i některými dalšími si můžete odnést v lahvích 1 l,
0,5l a 0,33 l i během týdne – stačí zazvonit a je-li
někdo přítomen (a bývá skoro vždy), tak Vám pivo
rádi prodáme.
Věříme, že Vám piva Šumavského pivovaru, která
jsou nositeli certifikace Šumava – originální produkt,
zachutnají, potěší vaše známé jako dárek a že se
k nám opět vrátíte. Piva můžete ochutnat i
v některých horských střediscích Šumavy i v Praze.
A jako vždy veškeré informace a novinky najdete
na našich webových stránkách.
Ivan
Hojdar,
Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk

31. 3. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
31. 3. 2018 / Brutus / Horažďovice, KD / rocková zábava od 21 hodin.
www.facebook.com/kdhorazdovice
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 ‐mailkytlicova@rras.cz
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