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Ornitologická vycházka ke Dni ptactva
Pro obdivovatele zvířat na celém světě je 1. duben dnem oslav mezinárodního Dne ptac‐
tva – slaví se již od roku 1906, kdy byla 1. 4. podepsána mezinárodní Konvence o ochraně
užitečného ptactva.
V Ptačí oblasti Šumava, která vznikla nařízením vlády před 12 lety, jsou hlavními objekty
ochrany tetřev hlušec, tetřívek obecný, čáp černý, chřástal polní, jeřábek lesní, sýc rousný,
kulíšek nejmenší, datlík tříprstý a datel černý. Ochrana těchto druhů ptáků je zaměřena pře‐
devším na zachování početnosti a stavu jejich životního prostředí.
Pozadu s oslavami nezůstane ani Informační
středisko a Středisko environmentální výcho‐
vy (IS a SEV) v Kašperských Horách, které při‐
pravilo pro své návštěvníky již tradičně vy‐
cházku za známými i méně známými druhy
ptáků, kteří žijí v okolí Kašperských Hor.
Akce z jarní nabídky Programů pro veřejnost
se uskuteční v pátek 1. dubna 2016 od 13 ho‐
din, sraz všech účastníků je před IS a SEV
Kašperské Hory.
Pro lepší pozorování ptáků doporučujeme vzít
si dalekohled. „Během vycházky budeme po‐
znávat podle zpěvu různé druhy pěvců a

Výstavy v dubnu
do 13. 4. 2016 / Sklo z Annína (tak trochu jinak) /
Klatovy, PASK / pro velký zájem návštěvníků
zejména o unikátní elektricky tavený pohár byla o
několik dnů prodloužena výstava představující
poněkud neobvyklou stránku annínského skla.
www.pask‐klatovy.cz
do 17. 7. 2016 / Linoryt / Klenová, zámek / výsta‐
va ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová.
www.gkk.cz
do 8. 5. 2016 / Výstava Portréty krajiny / Sušice,
galerie Sirkus / Světla Černíková a Valerie Suchá‐
nová, fotografka a malířka, dvě ženy, které si k
umělecké tvorbě musely prošlapat vlastní cestu.
www.kulturasusice.cz
2. 4. – 19. 6. 2016 / Jan Tláskal: Z muzikantských
toulek a jiné / Vimperk, zámek / autorské foto‐
grafie vimperského učitele, muzikanta a fotografa
z muzikantských cest po Evropě (od Boubína po
Itálii). Vernisáž se uskuteční dne 2. 4. v 17 hodin v
galerii. Vstup v rámci vstupenky Muzeum a galerie
(plné 50 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 135 Kč) v ote‐
vírací době Muzea. www.zamek‐vimperk.eu
5. 4. – 28. 5. 2016 / Krajina / Sušice, radnice /
výstava obrazů – olejomaleb autorky Ivety Jirou‐
šové. www.kulturasusice.cz
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uvidíme některé tažné ptáky, kteří již na Šumavu přiletěli. S účastníky budeme také hovořit i
o aktualitách a výsledcích ornitologického výzkumu na Šumavě,“ řekl referent oddělení zoo‐
logie Luděk Bufka.
Zájemci se nemusí na vycházku hlásit, ale pokud bude nepříznivé počasí, akce se konat ne‐
bude. Cena programu 20 Kč.
Více informací o programech pro veřejnost, pořádaných NP Šumava naleznete na
www.npsumava.cz

7. – 29. 4. 2016 / Moje město / Klatovy, Galerie
Atrium KD / výtvarné a keramické práce dětí DDM
Klatovy. Vernisáž výstavy 6. 4. 2016 v 16 hodin.
www.mksklatovy.cz
7. 4. – 30. 6. 2016 / Šumavské krajiny / Žihobce,
Muzeum Lamberská stezka / výstava obrazů Mila‐
na Čiháka a broušené kameny Petra a Ladislava
Lhoty. www.zihobce.eu
15. 4. – 15. 5. 2016 / Český barokní křišťál / Kla

Výtvarná soutěž pro děti "Máme rádi zvířata"
Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě
NaturVision, který se ve Vimperku bude konat od 20. do 23. září 2016, vyhlašuje 9. ročník
výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chu‐
manové.
Téma soutěže souvisí s tématikou festivalu NaturVision – tedy život zvířat ve volné příro‐
dě, letos s mottem: „PREDÁTOŘI“.
Každé dítě se může zúčastnit maximálně se třemi pracemi (kresbami nebo malbami) for‐
mátu A4 – A3.
Pro letošní oceněné bude opět připravena spousta krásných cen, slavnostní vyhlášení
proběhne na galavečeru NaturVision
v pátek 23. září 2016. V loňském roč‐
níku získala 1. místo Helena Káplová.
Termín a místo dodání – do 31.
května 2016; MěÚ Vimperk, Odbor
ŠK, k rukám Lenky Švecové,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.
Nejlepší dětští tvůrci budou oceněni
na Galavečeru NaturVision 23. září
2016. Vítěz obdrží Cenu Stanislavy
Chumanové. Z nejlepších prací bude
v MěKS Vimperk uspořádána výstava.
Více informací získáte na www.vimperk.cz

Dubnové akce na Šumavě
1. 4. 2016 / Ornitologická vycházka ke Dni ptactva / Kašperské Hory, IS a SEV / pojďte s
námi na vycházku za známými i méně známými druhy ptáků v Kašperských Horách i okolí,
od 13 hodin. www.npsumava.cz
1. 4. 2016 / Veselé paničky Windsorské / Sušice, kino /divadelní představení sušického
ochotnického souboru SušDivOch od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
2. 4. 2016 / Jarní koncert / Chanovice, zámecký areál / komorní sbor českých muzikantů ‐
plzeňské hudební těleso, koláž skladeb od renesance po současnost, od 18 hodin.
www.chanovice.cz
2. 4. 2016 / Společné turné ‐ XINDL X, UDG, VOXEL / Klatovy, KD / koncert od 19:30 hodin.
www.mksklatovy.cz
2. 4. 2016 / Koncert / Vimperk, MěKS / od 19 hodin koncert Veroniky Spiegelové s názvem
"Prozpívat se tóny jara". Spolu s Veronikou vystoupí i V. Dufek, E. Filipová, B. Drholcová, P.
Blahut a Z. Hrdinová. www.vimperk.cz
2. 4. 2016 / 8. ročník Otužileckého plavání / Žihobce, koupaliště / pro všechny, kteří ale‐
spoň na chvíli vstoupí do chladné vody, je připraveno zdarma občerstvení a krásné odměny
za statečnost. Od 14 hodin. www.zihobce.eu

tovy, PASK / sklo, které dobylo svět – jako příspě
vek do bohatého programu Barokních jezuitských
Klatov připravil Pavilon skla výstavu souboru ba‐
rokního skla především šumavské provenience.
Byla to totiž právě Helmbašská sklárna u Vimperka,
kde se v v roce 1683 zrodil proslulý český křišťál,
který záhy ovládl světové trhy. Více než tři století
stará barokní skla zdobená zatavenými nitkami ze
zlatého rubínu, jemnými rytinami či brusem si i
dnes zachovávají svůj půvab a některá tajemství.
www.pask‐klatovy.cz
16. 4. – 19. 6. 2016 / Teorie chlupatého míče / Kla‐
tovy, Galerie U Bílého jednorožce / výstava Adély
Matasové a absolventů, kteří prošli ateliéry kon‐
ceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v
Praze a na Fakultě umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni. Vernisáž 15. 4. v 18 hodin.
www.gkk.cz

Odemykání Vltavy ve
Vyšším Brodě
Letošní vodácká sezóna na Vltavě bude slav‐
nostně zahájena jejím symbolickým odemčením v
sobotu 9. dubna 2016 ve Vyšším Brodě.
Těšit se můžete nejen na slavnostní ceremonii ‐
slovo starosty města Vyšší Brod či požehnání řece
Vltavě od převora vyšebrodského kláštera, ale také
na celou řadu vltavských vodníků v čele s vodníkem
Brodimilem nebo na tradiční vynikající pečené se‐
látko ...
Do Vyššího Brodu můžete vyrazit již v pátek 8.
dubna, sobotnímu odemykání bude opět předchá‐
zet "vodácký večer" s živou muzikou.
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3. 4. 2016 / Nedělní pohádka pro děti / Prachatice, divadlo / O Červené Karkulce, od 15
hodin. www.kisprachatice.cz
3. 4. 2016 / Michal na hraní / Klatovy, KD / pořad pro děti Michala Nesvadby od 14 hodin.
www.mksklatovy.cz
3. 4. 2016 / Vlastivědná vycházka: Ve stínu Černé věže / Klatovy / vypravíme se k řece
Úhlavě pod Hůrkou, kde projdeme úsek řeky mezi
Dražským a Červeným mlýnem. Povíme si o histo‐
rii Beňov a Kalu a budeme pátrat po místě, kde
mohl stát zaniklý kalský mlýn. Vycházku povede
Ing. Martin Kříž. Sejdeme se ve 13 hodin na parko‐
višti nad sokolským stadionem (na okraji Hůrky
pod sloupovými božími mukami). Odtud půjdeme
pěšky. www.kpk.klatovynet.cz
5. 4. 2016 / Filmový festival expediční kamera /
Sušice, kino / od 19:30 hodin oblíbený outdoorový
festival opět v Sušici. www.expedicnikamera.cz
6. 4. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS /
poznávací vycházka Klostermannovo 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
6. 4. 2016 / Obrázky nitěnou technikou / Sušice, KD / od 13.30 do 16 hodin p. Klímová
v Klubu Pohodář. www.kulturasusice.cz
6. 4. 2016 / Pěšky na konec světa Sušice, knihovna / putování do Santiaga de Compostela a
ještě o kus dál – Ondřej Pulkrábek vypráví o cestě a lidech, od 17.30 hodin.
www.kulturasusice.cz
6. 4. 2016 / Zmizelá Šumava / Žihobce, muzeum / pokračování pásma přednášek Emila Kin‐
tzla o Šumavě, od 18 hodin. www.zihobce.cz
7. 4. 2016 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / od 19 hodin zahra‐
je Pražské komorní trio. www.mksklatovy.cz
7. 4. 2016 / Zmizelá Šumava II. / Chanovice, KD / beseda spojená s promítáním o historii
Šumavy a životě jejích lidí se Šumavákem E. Kintzlem, od 18.30 hodin. www.chanovice.cz

Kánoe a rafty vám půjčovna Ingetour pro tento
den zapůjčí zdarma! Nocleh však doporučujeme
včas rezervovat!
Fotky z odemykání v předchozích letech najdete
na www.ingetour.cz

Parforsní hon na
Kratochvíli
Jaro patří v Netolické oboře milovníkům koní,
psů a myslivosti. I letos se v malebné krajině neto‐
licka v okolí zámku Kratochvíle bude konat tradič‐
ní jarní hon.
V sobotu 9. dubna 2016 je pro veřejnost připra‐
vena ukázka na dostihovém závodišti Kratochvíle ve
12.30 hodin, kdy se koná slavnostní nastoupení

7. 4. 2016 / Zahájení mezinárodního festivalu komorní hudby / Klatovy, sál radnice / za‐
hraje Pražské komorní trio od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
8. 4. 2016 / Houslový recitál Martina Kosa, klavírní spolupráce Štěpán Kos / Horažďovice,
hotel Prácheň / od 19 hodin.
www.horazdovice.cz
9. ‐ 10. 4. 2016 / Národní šam‐
pionát mažoretek – sóla, dua /
Klatovy, KD / postupová taneč‐
ní soutěž v mažoretkovém spor‐
tu. www.mksklatovy.cz
12. 4. 2016 / Čína a Tai – chi /
Sušice, kino / cestovatelská
přednáška po Číně s Karlem Tr‐
navským. Bojové umění Tai‐chi
předvede Radek Kolář, který je výkonným ředitelem Tai‐chi akademie v Praze. Od 17 hodin,
vstupné 50 Kč. www.kulturasusice.cz
12. 4. 2016 / Škrtněte si, prosím / Sušice, kino / talkshow Radka Nakládala na téma Dakar
Rallye. Hosté: Martin Kolomý a Josef Kalina, od 19.30 hodin. www.kulturasusice.cz

jezdců na koních se smečkou bíglů Vogelsberg z
Německa a zahájení honu za doprovodu Skupiny
loveckých rohů z Tábora.
Přijeťe prožít krásné jarní dny v půvobné jihočes‐
ké krajině, ať již na koni, nebo jako doprovod a di‐
váci. Spojení krásné přírody, koní, psů a zvuku lo‐
veckých rohů ‐ zážitek na který se nezapomíná.
Trasa honu je cca 20 km v mírně kopcovitém te‐
rénu v parkové krajině kolem zámku Kratochvíle, s
přírodními a umělými skoky a příkopy.
Trasa honu bude odlišná od předchozích let.
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13. 4. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovo
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. 4. 2016 / koncert Hany Křížkové / Klatovy, sál radnice / muzikálové hity a další skladby,
od 19 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy
14. ‐ 15. 4. 2016 / Brány památek dokořán / Klatovy, náměstí / www.klatovy.cz
15. 4. 2016 / Výstava Mladí fotografují památky / Klatovy, dominikáský klášter / vernisáž
od 15 hodin, po vernisáži zábavný pořad " S písničkou v památce " účinkuje František Kubaň
s hosty. www.klatovy.cz/icklatovy
15. 4. 2016 / Komentovaná prohlídka části městského opevnění / Klatovy / sraz v 15:30 u
kostela sv. Vavřince / provází Ing. Martin Kříž. www.klatovy.cz/icklatovy
16. 4. 2016 / Brutus / Horažďovice, KD / od 21 hodin rocková zábava. www.horazdovice.cz
16. 4. 2016 / Čechomor / Klatovy, KD / koncert od 19:30 hodin. www.mksklatovy.cz

Jarní hony počítají s tím, že koně nemusí být ve vr‐
cholné formě. Druhý houf jezdců pojede pomalejším
tempem a bude skoky objíždět. Formální jezdecké oble‐
čení, tj. červené nebo tmavé sako. Účast všech jezdců je
na vlastní nebezpečí.

Co chutnalo na staré
Šumavě?
Přednáška a beseda Václava Malovického, au‐
tora knih Kuchyně staré Šumavy a Kuchyně staré‐
ho Pošumaví, nabídne posluchačům odpovědi na
otázky, čím se lišila a liší kuchyně tohoto regionu
od ostatních částí republiky.
Akce se bude konat v sobotu 2. dubna 2016 od
18 hodin v Kašperských Horách v hotelu Rilancio.
Představí gastronomický rok všední i sváteční.

16. 4. 2016 / Ruinfest Jaro / Rabí, KD / zahrají kapely Kannout z Jihlavy, plzeňští Love Earth
a Pilot Season z Českého Krumlova. Od 20 hodin, vstupné 100 Kč.
16. 4. 2016 / Klobáskobraní / Vimperk, penzion Šumavous / akce určená pro milovníky
dobrého jídla a šikovných rukou z domácí tvorby, od 9 hodin. www.sumavous.cz
16. – 17. 4. 2016 / Jarní bazar Sušice, KD Sokolovna/ sobota od 8 do 18 hodin, neděle od 8
do 12 hodin, prodej na podporu zvířat v nouzi. www.kulturasusice.cz
18. 4. 2016 / Divadlo Radka Brzobohatého – Vyhazovači / Prachatice, divadlo / od 19 ho‐
din. www.kisprachatice.cz
20. 4. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovo
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. 2016 / Kampaň ke Dni Země / Klatovy / www.klatovy.cz
21. 4. 2016 / Concerto Aventino – Anima Transalpina „ Italské slunce za Alpami“ / Sušice,
Smetanův sál / koncert od 19:30 hodin. Účinkují: Lucie Rouzsnyó – soprán, Jakub Kydlíček –
barokní zobcová flétna, Michaela Biegleerová – barokní fagot, Filip Dvořák – cembalo.
www.kulturasusice.cz
22. ‐ 24. 4. 2016 / Barokní jezuitské Klatovy/ Klatovy / 10. ročník projektu. Místo konání:
Klatovy‐ městská knihovna, katakomby, jezuitský kostel. www.katakomby.cz
22. ‐ 24. 4. 2016 / Je kraj, kde voní tráva / Sušice / 11. ročník festivalu dětských pěveckých
sborů. Koncerty probíhají na různých místech v Sušici i okolí. www.kulturasusice.cz
23. 4. 2016 / Voda na Šumavě / IS Kvilda / terénní vycházka v okolí Kvildy s ukázkou revita‐

Povíme si o tehdejších pověrách jako: jezte zelí,
budete krásní! Kdo nejedl zde brambor, jako by
nebyl na Šumavě, říkávalo se.
Dozvíte se o šumavských bylinkách a jejich využití
v kuchyni, tajnosti uzeného, o všelikých knedlících a
populárních masech, i proč neměli staří šumaváci
rádi ryby ani houby.
Připomeneme sladká pečení, zeptáme se, jak
chutnala opice šumavská, no nabízel les, zda je ku‐
lajda šumavská specialita či zda je zde polévka
grunt a mnohé z dalších gastronomických zajíma‐
vostí.
Dotkneme se i otázky, zda vůbec existuje typicky
česká kuchyně? Je to svíčková, guláš, smažený ří‐
zek, či je knedlík "český vynález". Vlivy na ni půso‐
bící v minulosti i současnosti, a do jaké míry českou
kuchyni ovlivnili Židé, čeští Němci, Bavoři či Vídeň‐
ská kuchyně.
Beseda bude doprovázena malou degustací starých
šumavských specialit a autogramiádou knih Václava
Malovického. Tradiční součástí besed bude také
vlastivědný gastronomický test o ceny. Vstupné 50
Kč.
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lizace rašeliniště a významu zadržování vody v krajině. Přednášející: Jan Kozel, sraz před IC v
11 hodin, tel.: 388 435 544, 731 530 52988. www.npsumava.cz
23. 4. 2016 / Den proti úložišti / Chanovice / místo, čas i program bude upřesněno, společ‐
ná akce obcí regionu proti záměru vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů.
www.chanovice.cz
23. 4. 2016 / Pouť ke svatému Vojtěchu / Chanovice / odpolední slavnost u kaple sv. Vojtě‐
cha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic. www.chanovice.cz
23. 4. 2016 /Jarní sběratelská burza / Klatovy, KD / pořádá Klub filatelistů Klatovy od 8 do
11:30 hodin. www.mksklatovy.cz
23. 4. 2016 / Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Linoryt / Klenová, zámek / děti se
za pomoci rodičů a prarodičů hravou formou seznámí s technikou tvorby papírorytu a lino‐
rytu. www.gkk.cz

Užijte si dovolenou na
Lipně, kde sezóna nikdy
nekončí
Jaro už klepe na dveře a s ním přichází nejen
slunečné počasí, ale také více možností na vol‐
nočasové vyžití.
Jedním z tipů kam vyrazit na víkend či veliko‐
noční prázdniny s dětmi je lipenská Stezka ko‐
runami stromů. Turisté si destinaci oblíbili nejen
kvůli Stezce, ale také pro širokou nabídku aktivit,
ze kterých mohou v okolí vybírat. Každý den tak
bude jedinečným zážitkem, na který bude ráda
vzpomínat celá rodina.

23. 4. 2016 / Večerní setkání s barokním sklem / Klatovy, pavilon skla / netradiční večerní
komentovaná prohlídka výstavy Český barokní křišťál – sklo, které dobylo svět. Kurátorka
PhDr. Jitka Lněničková bude vyprávět o vynálezci českého křišťálu Michaelu Müllerovi, ob‐
chodu s českým sklem i životě šumavských sklářů doby baroka. Od 19 hodin. www.pask‐
klatovy.cz
23. 4. 2016 / Sušický horský běh / Sušice, ostrov Santos / 5. ročník, crossový běh v okolí
Sušice, start od 13 hodin.
23. ‐ 24. 4. 2016 / Barokní jezuitské Klatovy / Klatovy / v sobotu ‐ společenský sál knihovny
‐ historická konference Barokní jezuitské Klatovy 2016, 10. ročník od 17 hodin, jezuitský kos‐
tel, requiem. V neděli od 10 hodin, jezuitský kostel, mše svatá; od 17 hodin „Disputace jezui‐
ta versus dominikán“, katakomby. www.klatovy.cz
24. 4. 2016 / Posezení s písničkou – Domažličanka / Horažďovice, KD / od 15 hodin.
www.horazdovice.cz
24. 4. 2016 / Pojďte s námi za zvířátky / Klatovy, PASK / komentovaná prohlídka Pavilonu
skla s kurátorkou PhDr. Jitkou Lněničkovou (pro děti do 12 let.). Páteří prohlídky jsou skle‐
něná zvířátka a pohádka o malém Maxíkovi, která děti seznámí nenásilně s výrobou skla.
Součástí prohlídky jsou i různé hry – hledání zvířátek, hledání váz podle střepů, skládání
puzzle a malování. Od 10 hodin. www.pask‐klatovy.cz
24. 4. 2016 / Baroko v Pavilonu skla / Klatovy, PASK / komentovaná prohlídka výstavy
Český barokní křišťál –
sklo, které dobylo svět s
kurátorkou PhDr. Jitkou
Lněničkovou. Od 14 ho‐
din.
www.pask‐
klatovy.cz
24. 4. 2016 / Sláva šu‐
mavského barokního
skla / Klatovy, PASK /
přednáška PhDr. Jitky
Lněničkové o šumav‐
ských sklárnách a sklářích doby baroka spojená s večerní prohlídkou výstavy Český barokní
křišťál – sklo, které dobylo svět. Počet návštěvníků přednášky je omezený prostorem, a pro‐
to prosíme zájemce o nahlášení účasti předem v recepci Pavilonu skla. Od 18,30 hodin.
www.pask‐klatovy.cz
24. 4. 2016 / Jarní jízda sv. Jiří / Sušice, náměstí / průvod povozů i jezdců na koních
z Petrovic do Sušice na náměstí, odjezd z Petrovic v cca 10 hodin, příjezd do Sušice v cca 12
hodin. Na sušickém náměstí zahraje Solovačka, ukázka podkování, občerstvení.
25. 4. 2016 / Marta Kubišová & skupina Karla Štolby / Klatovy, KD / poslední recitál Marty
Kubišové v Klatovech od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

Stezka korunami stromů je zárukou nezapo‐
menutelného výletu. Ti, kteří ji již navštívili, se
sem rádi vrací. I proto, že v jednotlivých ročních
obdobích vypadá Stezka odlišně.
Na jaře tak při procházce 675 metrů dlouhé
stezky budou moci pozorovat okolní smíšený les
probouzející se ze zimního spánku a vracející se k
čilému ruchu. Nejenom okolní stromy a pučící
rostliny, ale také hmyz, ptactvo a drobné živoči‐
chy. O nich, ale také třeba o hospodaření v lese
se návštěvníci dozvědí z didaktických stanic.
Stezka si však turisty nepodmanila pouze sa‐
motnou stezkou, ale také 40metrovou vyhlídkou.
Z ní lze vidět nejenom nad vrcholky stromů, ale
také Lipenské jezero, Šumavu či Novohradské
hory. Za příznivého počasí pak lze spatřit i vrchol‐
ky vzdálených Alp.
Jezerní stezkou okolo Lipna
Cyklo a inline nadšenci, kteří se nedočkavě těší
na první jarní vyjížďky, mohou vyrazit na Jezerní
stezku. 19 kilometrů dlouhá trasa vede po celé
délce okolo Lipenského jezera a nabízí tak pěkné
výhledy na zdejší krajinu. Trasa Lipno nad Vlta‐
vou‐Přední Výtoň‐Frydava‐Frymburk má přitom
jen v jednom krátkém úseku u kempu Frymburk
prudší sklon. Myslí tu ale i na začátečníky a pro
inline bruslaře je tu tak možnost přidržovat se
zábradlí.
Tip: ubytování na Lipně nebo zajištění fakulta‐
tivních výletů je nejlepší v místním infocentru
www.lipno.info

Strana 6

www.isumava.cz

26. 4. 2016 / Hvězdné manýry / Horažďovice, KD / od 19.30 hodin, divadelní představení.
www.horazdovice.cz
27. 4. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovo
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. 4. 2016 / Fórum zdravého města / Klatovy / od 16 hodin v sále Střední školy zeměděl‐
ské a potravinářské v Klatovech. diskuzní příspěvky: občan a úřad; sociální problematika;
zdravý životní styl; životní prostředí; volný čas, sport a kultura; školství a vzdělávání; podpo‐
ra drobného podnikání; doprava a bezpečnost občanů. www.klatovy.cz

Vzpomínka na patrona
Vimperku sv. Inocence
vrací na výčep pivo
Inocenc
Poprvé bylo pivo Inocenc ‐ Vimperský tmavý
Doppelbock 19° uvařeno v roce 2013
k požehnání novému zvonu Inocenc, pojmeno‐
vaném po patronovi města sv. Inocencovi.

28. 4. 2016 / Hvězdné manýry / Sušice, KD / od 19.30 hodin, divadelní představení.
29. 4. 2016 / Arakain & Dymytry tour 2016 / Klatovy, KD / speciální host: Absolut Deafers;
od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
29. ‐ 30. 4. 2016 / 51. Rallye Šumava a 25. Historic Vltava rallye / Klatovy / www.klatovy.cz
30. 4. 2016 / Čarodějnické od‐
poledne / Horní Planá, U kos‐
tela Sv. Markéty / od 14 hodin
hry pro děti, v maskách i bez
nich. V podvečer stavba máje.
www.horniplana.cz
30. 4. 2016 / Stavění máje a
pálení čarodějnic / Chanovice
/
tradiční
akce.
www.chanovice.cz
30. 4. 2016 / Slet čarodějnic / Sušice, ostrov Santos / letos proběhne jubilejní 20. ročník.
Kromě tradičního ježibabího předtančení přivítáme i kejklířské vystoupení.

Uzávěrka žádostí o značku "ŠUMAVA
originální produkt" pro výrobky, služby v
cestovním ruchu a ZÁŽITKY
Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. přijímá žádosti o značku "ŠUMAVA origi‐
nální produkt" do jarního kola certifikace, uzávěrka pro jarní kolo certifikace je 10. dubna
2016.
Výrobci nebo zemědělci, kteří vyrábějí či pěstují své produkty na území okresů Domažli‐
ce, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov a provozovatelé, nabízející služby v cestovním ruchu
(ubytovací či stravovací služby a zážitky) na území okresů Klatovy, Prachatice a Český Krum‐
lov, mohou podávat své žádosti o značku.
Žádosti pro zážitky se podávají na formuláři žádosti o zážitky, pro výrobky a ubytovací či
stravovací služby se podávají elektronicky na webu regionálních značek na odkazu:
http://www.regionalni‐znacky.cz/zadost‐sumava. Vytištěný a podepsaný originál žádosti je
třeba doručit, s nezbytnými přílohami (v případě výrobků i se vzorky výrobků), na adresu
RRA Šumava (384 73 Stachy 422), kde také obdržíte veškeré informace o značce u regionální
koordinátorky značky, paní Kateřiny Vláškové tel. 380 120 263, vlaskova@rras.cz.

A každoročně se v dubnu při vzpomínce na sv.
Inocence toto pivo na výčep vrací. Návrat je
spojen i s posezením u harmoniky. Letos to bu‐
de v pátek 22. dubna 2016. Na výčepu pak pivo
bude i v květnu. A snad můžeme předběžně
uvést, že v květnu bude Inocenc doplněn pivem
Generál Patton – Vimperský světlý ale 13° ame‐
rického typu. Loni jsme jím připomněli výročí
osvobození Vimperku americkou armádou
v roce 1945 a v této vzpomínce budeme pokra‐
čovat.
Šumavský pivovar byl i letos tradičním podpo‐
rovatelem Šumavského Skimaratonu. Proběhl za
slušných sněhových podmínek při velké účasti
na Kvildě 26. a 27. Března 2016. Dárková piva
vítěze potěšila, stejně jako všechny účastníky
stánek s pivy čepovanými. Zkuste si naplánovat
cestu na maratón v roce 2017, stojí to za to!
Otevírací doba je u nás ve Vimperku ve Stein‐
brenerově ulici i v dubnu pátek – neděle,
o víkendu 15. ‐ 17. 4. 2016 však bude zavřeno (i
my musíme občas vydechnout a prostory upra‐
vit).
Na našem webu www.sumavskypivovar.cz na‐
jdete pak aktuální nabídku piv a jídel naší re‐
staurace. Tak se stavte! Jste vítáni!
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

Podrobné informace naleznete na webu značky www.regionalni‐znacky.cz/sumava

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2016 v elektronické verzi PDF.
Úvodní foto © Vladimír Kunc
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K poutnímu místu Maria Rast
přes vodopády sv. Wolfganga

Stručný popis trasy

Parkování: parkoviště ve Vyšším

Z parkoviště se přesuneme k Rožmberské bráně, kde začíná NS Opatská
stezka I. Vydáme se do kopce (žlutá TZ), po 250 m mineme odbočku vlevo na
Opatskou stezku I, my ji půjdeme v protisměru, a proto pokračujeme dále ještě
150 m. Zde odbočíme vlevo, po 700 m se napojíme na žlutou TZ, stále rovně a
asi po 80 m nás ukazatel navede na pěšinu vpravo k Opatské studánce.
Vrátíme se na žlutou TZ a budeme pokračovat po cestě k vodopádům sv.
Wolfganga. Za mostkem se dáme vpravo, po 350 m dojdeme na asfaltku, zde
odbočíme doleva na silnici. Po cca 150 m je vpravo u lesa odpočívadlo, kolem
kterého se vydáme do kopce po neznačené pěšině a po 200 m dojdeme na
kamenitou lesní cestu, zde se dáme doleva. Velice brzy následuje odbočka
doprava na pěšinu (zelená TZ)k poutnímu místu Maria Rast Stern. Dále se
vydáme po křížové cestě, až trasu zkříží zpevněná cesta, po té se dáme
doprava. Zhruba po 400 m odbočíme na lesní pěšinu opět vpravo a dojdeme k
obelisku F. Nitsche. Vrátíme se zpět na křížovou cestu a budeme pokračovat
směrem z kopce. Za IV. zastavením se odchýlíme od křížové cesty a půjdeme
mírně vlevo po vyšlapané, neznačené pěšině loukou. Asi za 500 m dojdeme až
ke zpevněné cestě, přejdeme ji a pokračujeme po pěšině, která se klikatí
terénem a dovede nás k asfaltové silnici (ulice Česká), po té se vydáme doleva,
až dojdeme k budově vpravo u silnice, před ní odbočíme doprava k mostku přes
Menší Vltavici. Za mostkem se půjdeme vpravo po Opatské stezce, která nás
dovede zpět k Rožmberské bráně.

Brodě pod klášterem
GPS: 48.6227531N, 14.3064256E

Nástupní místo: Rožmberská
brána kláštera
GPS: 48.6217000N, 14.3051006E

Značení: žlutá TZ (Opatská stezka
I), zelená TZ, úseky bez značení

Časová náročnost: cca 4 hod
Fyzická náročnost: střední,
vhodné i pro rodiny s dětmi,
nevhodné pro kočárky

Délka trasy: 8 km
Povrch: většinou lesní pěšina nebo
cesta, část asfaltová cesta, úsek
okolo vodopádů kamenitá lesní
pěšina

Zajímavosti na trase: NS
Opatská stezka I, zajímavé kamenné
útvary, vodopády sv. Wolfganga,
kaple Panny Marie Sněžné, obelisk
F. Nitsche

Výškový profil trasy

Občerstvení: možné ve městě
Vyšší Brod

Zajímavosti v okolí: Vyšší Brod,
Cisterciácký klášter, Poštovní
muzeum, Opatská stezka II, NPR
Čertova stěna, Státní hrad
Rožmberk, Vítkův hrádek, Stezka
v korunách stromů.
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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