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Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s.
vydala nové tiskoviny o Šumavě

Kalendář akcí / březen

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s vydala nové propagační tiskoviny o
Šumavě, které jistě potěší všechny milovníky Šumavy.

Městská knihovna Kašperské Hory Vás zve
na besedu známé šumavské spisovatelky,
Marie Malé. Je autorskou knih jako Šumava
putování časem a Šumava putování za
krajinou a lidmi. Beseda se uskuteční 1. 3.
2011 od 16:00 hod. Vstupné dobrovolné,
beseda bude v klubu DPS.

Souhrné informace o celém regionu Šumavy
(přírodní a kulturní zajímavosti, lidová řemesla a
architektura, kulturní a společenské akce, ...) získají
turisté v brožuře Šumava - místo neopakovatelných
zážitků. V této brožuře naleznete i tipy na ubytovací
a stravovací zařízení v regionu a přehlednou mapu.
Další novým turistickým materiálem je sada 4
tiskovin, které se svou turistickou nabídkou zaměřují
na 4 cílové skupiny (rodiny s dětmi, seniory, aktivní sportovce a milovníky přírody) - Šumava
- rodinná pohoda, Šumava - zelené lázně, Šumava - aktivní relaxace, Šumava - příroda na
dosah.
Co všechno můžete podniknout na Šumavě v zimě
zjistíte z nové tiskoviny Šumava - užijte si zimní
radovánky. V tiskovině naleznete informace o všech
lyžařských areálech na Šumavě, informace o běžeckých
trasách, ale také informace o dalších sportovních a
kulturních zařízeních, která jsou otevřena v zimním
období. Nechybí přehled ubytování a mapa běžeckých
tras.
Všechny nově vydané tiskoviny jsou turistům k dispozici téměř ve všech informačních
centrech na Šumavě nebo v elektronické podobě na www.isumava.cz

Beseda nejen o krásách Šumavy - Marie
Malá

Sběratelská vášeň
Slavnostní zahájení výstavy - Sběratelská
vášeň, Co se sbírá v současnosti Vás zve
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v
Klatovech. (Výstavní sál hlavní budovy
muzea). Akce se koná 2. 3. v 17:00 hod.
Výstava potrvá do 25. dubna 2011.

Maškarní pro děti
3. 4. se uskuteční odpoledne plné her a
zábavy nejen pro děti v sále MIRIAM na faře
v Kašperských Horách. Začátek v 17:00 hod.
Vstupné 10 Kč děti a 20 Kč dospělí.

Přednáška CK OCEAN
Další cestopisná přednáška konaná ve
spolupráci s KISem Prachatice. Akce se koná
v Městském divadle 8. 3. v 19:00 hod.
Kontaktní osoba: Vladimíra Čapková, tel.:
+420 388 607 226.
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Šumava a Bavorský les na veletrhu v Mnichově
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. prezentovala region Šumava a Bavorský
les na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu f.re.e München, který se uskutečnil ve
dnech 22.- 27. 2. 2011 na výstavišti v Mnichově.
Veletrh f.re.e. München patří mezi nejvýznamnější
veletrhy cestovního ruchu v jižním Německu, Prezentovaly
se zde jednotlivé turistické regiony Německa i ostatních
států z celého světa. Stánek Šumavy byl součástí společné
expozice České republiky.
O region Šumava a Bavorský les byl velký zájem. Někteří
návštěvníci Šumavu velice dobře znali, přicházeli i
návštěvníci, kteří ze Šumavy pocházejí nebo se na Šumavě
narodili. Nejčastější dotazy se týkaly přírodních atraktivit
Šumavy, turistických tras a cyklotras a možností trávení
volného času. Návštěvníci se zajímali také o přírodu
Národního parku Šumava a o oblast Lipenska. Kromě
turistických cílů se návštěvníci často dotazovali na možnosti kempování a ubytování v našem
regionu.
Účast na veletrhu byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci projektu „Turistický destinační management Bavorský les –
Šumava“.

"Cestou necestou"
Zajímavý pořad s populárním hercem,
moderátorem a vypravěčem Miroslavem
Donutilem. Akce se koná 8. 3. v 19.30
hod. ve velkém sále KD v Klatovech.

Jak se žije v Klatovech křesťanskému
společenství
Cyklus přednášek, ve kterém se veřejnosti
představují jednotlivé církve a církevní
společenství působící na území města
Klatovy. Ve čtvrté přednášce Vás seznámí
s činností sboru Křesťanského
společenství v Klatovech její pastor PAVEL
FIALKA. Akce se koná 9. 3. v 19:30 hod. v
Hifiklubu v Klatovech.

Nebe studánek
Vernisáž výstavy o pověstných
pramenech Šumavy, Pošumaví a
jiihozápadních Čech. Na výstavě si
prohlédnete fotografie Ivany Řandová a
dřevěné objekty Martina Patřičného.
Průvodní slovo pronese Ondřej Fibich,
těšit se můžete také na hudební program.
Bude podávána voda ze zázračných
studánek.
Místo konání: knihovna Klatovy
Datum konání: 10. 3. 2011 od 18:00 hod.

Milena Dopisová: „Všechno se vrací,
protože bloudí!“

Stopa pro život zavítá už podruhé do
Jihočeského kraje
Zimní sezóna je právě v plném proudu. Už o víkendu se chystají do Skiareálu Lipno
lyžaři, kteří se účastní letošního seriálu závodů Stopa pro život. Ve dnech 12. - 13. 3. tady
začíná Lipenská stopa CzechTourism.
Původně se měly závody uskutečnit už v lednu, ale kvůli
nepřízni počasí byly přesunuty právě na březen. Centrem
dění bude obec Lipno nad Vltavou, konkrétně Skiareál
Lipno. Protože se zároveň jedná o poslední závod letošního
ročníku Stopa pro život, organizátoři jeho program pojali
jako jednu velkou lyžařskou zábavu. Kombinovaný sobotní
program Lipno Open zahájí závod Lipenský Open Obřák,
kde hlavním sportovním náčiním budíou sjezdové lyže. Na
Jezerní sjezdovce bude postaven jednoduchý obří slalom.
Sobotním lákadlem bude dále Open fitness jízda na
běžkách s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannová.
První den Lipenské stopy Czech Tourism zakončí podvečerní
závod na běžkách ale i na dalším sportovním i méně
sportovním vybavením, kterým lze zdolat zasněžený kopec
Lipenský Nordic Ski Cross a Fun závod na čemkoliv. Jedná se o netradiční závod na trati
vybudované v okolí sjezdovky Jezerní, kde bude vybudován okruh o délce cca 1 km
zpestřený skoky, klopenými zatáčkami nebo výběhy. Pojede se za umělého osvětlení. Do
sobotního programu se může zapojit každý bez rozdílu věku a dovedností. Plánovaný
nedělní běh klasickou technikou na 14 a 25 km se vzhledem k aktuálním sněhovým
podmínkám se neuskuteční. Na účastníky závodů čekají v zázemí a na trati nadstandardní
služby: velkokapacitní vyhřívaný stan s dřevěnou podlahou, vyhřívaná převlékárna, catering

Autorka pohovoří o své tvorbě za
posledních 5 let a dotkne se témat:
osobní – veřejné, posuny časů, vůně v
objektu a instalaci…Prezentace instalací a
objektů v různých médiích.
Místo konání: Galerie Jednorožec
Datum konání: 11. 3. 2011 od 17:00 hod.

Dechovka Klatovy 2011
Tradiční festival dechových kapel, ve
kterém se představí za Západní Čechy
„DOMAŽLIČANKA", za Jižní Čechy –
„VESELÁ MUZIKA―, za Moravu –
„STŘÍBRŇANKA" a ze Slovenska se
představí kapela „VLČOVANKA".
Místo konání: velký sál KD Klatovy
Datum konání: 12. 3. 2011 od 16:00 hod.

Grand Prix Karla Klafundy
Běh na Svatobor svatoborskou hadovkou.
Závod je určen pro širokou veřejnost.
Prezentace účastníků proběhne od 12:00
do 13:15 v místě startu. Cílem běhu je
vrchol schodiště před chatou Svatobor.
Sportovní den bude zakončen Bike Párty
a hudbou a zábavou.
Startovné v den závodu: 80,- Kč (v ceně
svatoborský gulášek)
Místo konání: Sušice, spojnice ulic Pod
Svatoborem a U Kapličky
Datum konání: 12. 3. 2011, hromadný
start v 13:30 hod.
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s výběrem několika teplých jídel, teplé i studené nápoje, mazací servis v místě startu a na
trati zimním podmínkám přizpůsobené občerstvovací stanice.
Pro všechny návštěvníky Lipenské stopy Czech Tourism je připraven bohatý doprovodný
program na celý víkend: disco Radia Faktor, koncert dua Těžkej Pokondr a revivalu High
Feveri, ohňová show nebo tombola o suprové ceny pro všechny soutěžící. Na své si přijdou i
děti, pro které bude připraven vyhřívaný stan s hračkami a školička lyžování s Kateřinou
Neumannovou.

Česko-německé odpoledne
Setkání lidí se zájmem najít nové přátele - i
v oblasti ekonomiky. Součástí jsou i
písničky a kultura obou národů.
Místo konání: Vital-Park Drahotín u
Poběžovic
Datum konání: 13. 3. 2011.

Den s kolovrátkem

Seriál lyžařských závodů Stopa pro život letos úspěšně naskočil premiérovým závodem
Karlův běh Alpine Pro, který se konal druhý únorový víkendu na Božím Daru. Do stopy zde
po mateřské dovolené nastoupila jedna z nejlepších současných českých lyžařek Helena
Erbenová a hned vítězně. Comeback se jí vydařil na sto procent, vyhrála jak sobotní, tak
nedělní hlavní závod. Pocity závodníka si po delší době také vyzkoušela Kateřina
Neumannová, která v sobotním závodu volnou technikou doběhla třetí. Čtyřicátého ročníku
Karlova běhu se celkem zúčastnilo na osm set závodníků. Poté se celé zázemí Stopy pro
život stěhovalo z Krušných hor na Šumavu.

Co je třeba udělat, než si upleteme
ponožky? Budeme prát, česat, spřádat a
dále zpracovávat ovčí rouno. Co z toho
vznikne, záleží už jen na Vás. Koordinátor:
IS a SEV Kašperské Hory. Cena programu:
20,- Kč
Místo konání: IS a SEV Kašperské Hory
Datum konání: 17. 3. 2011, od 13:00 do
16:00 hod.
Bližší informace na tel.: +420 376 582 734.

Právě tady se uskutečnil 26. – 27. 2. Šumavský Skimaraton Kooperativy. Tento vyhlášený
závod je běžeckou lahůdkou v lyžařském kalendáři 2011. Má za sebou již čtvrt století
existence! Start a cíl závodu byly na šumavské Kvildě a trať vedla nádherným prostředím
Národního parku Šumava. Dvoudenní program začal v sobotu závodem volnou technikou na
23km, v neděli se běžela klasika na 23km a 43km. Závod je zařazen do kalendáře FIS a je
součástí série Euroloppet a Ligy dálkových běhů. Příští rok by se na Lipenském jezeře v rámci
Stopy pro život měl premiérově uskutečnit i bruslařský maraton.

Cestovatelské promítání na téma Střední
východ - Sýrie, Libanon, Jordánsko. Pořádá:
Jaroslav O. Zeman a MěKZ .
Vstupné: 30,– Kč
Místo konání: Vyšší Brod, Salonek
restaurace U CANDRŮ
Datum konání: 23. 3. 2011, od 18:00 hod.

Cestovatelské promítání

Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES

100 let Národní přírodní rezervace Černé a
Čertovo jezero
Město Železná Ruda a ITC Vás zvou na
výstavu Václava Vetýšky ke 100. výročí
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo
jezero.
Výstava je přístupná v provozní době
Muzea Šumava nebo Informační turistického
centra v Železné Rudě. Výstavu můžete
navštívit v březnu a dubnu 2011. Vstupné je
zdarma.

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy
spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka
příběhu, žákyně druhé třídy základní
devítileté školy, Helenka Součková nás
zkoumavým i naivním pohledem
osmiletého dítěte sugestivně provází
tragikomickými roky husákovské
normalizace tak, jak se na počátku 70. let
promítala do světa dětí i dospělých.
Místo konání: Městské divadlo, Prachatice
Datum konání: 24. 3. 2011, od 20:00 hod.

Koncert
Pošumavská
filharmonie a Česká píseň

komorní

Premiéra kantáty u příležitosti 200 let Jana
Nepomuka Neumanna.
Místo konání: Prachatice
Datum konání: 27. 3. 2011
Bližší informace na tel.: +420 388 607 530.

Pohledy do krajiny

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání Šumavského výletníku,
napište nám na e-mail icentrum@isumava.cz. Zajímavé příspěvky
spolu s fotografií zasílejte do 25. dne předcházejícího měsíce.

Tradiční cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata a z různých
koutů světa.
Koordinátor: IS a SEV K. Hory
Místo konání: Informační středisko a
středisko ekologické výchovy Kašperské
Hory
Datum konání: 31. 3. 2011, od 18:00 hod.
Bližší informace na tel.: +420 376 582 734
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