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Šumavská 30
Obec Nová Pec všechny srdečně zve na1. ročník Šumavské 30, závod v klasickém běhu na
lyžích, který pod záštitou olympijských medailistů Květy Peckové - Jeriové, Pavla Bence,
Jana Kůrky, podnikatele Jana Struže a ředitele gymnázia Michala Valeka pořádá ve dnech
4. a 5. února 2012 v Nové Peci na Šumavě.
Závody proběhnou v kategoriích muži, ženy, žáci, studenti, podnikatelé a děti jako otevřený
závod pro závodníky a závodnice
bez výkonnostní třídy i s výkonnostní třídou, příchozí a zahraniční
závodníky.
Přihlášky k závodu lze podat
a) elektronicky – do 3. února 2012
cestou elektronické přihlášky, kterou
naleznete
nawww.sumavska30.cz
b) písemně poštou na adrese: Obecní úřad Nová Pec
Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec
Propozice a podrobnosti k závodu naleznete na webových stránkách závodu
www.sumavská30.cz
Informace vám poskytneme také na emailových adresách: Jakub.kozeluh@seznam.cz a
mertin@centrum.cz

Ski areál České Žleby
Nedaleko od Volar na okraji osady České Žleby se rozprostírá svou velikostí skromný lyžařský areál. Od roku 1974, kdy zde byl postaven první na dnešní dobu primitivní a nespolehlivý lyžařský vlek, se zde podařilo vybudovat stabilní zázemí zejména pro nenáročné
lyžaře, rodiny s dětmi a lyžařské výcviky.

Využijte nové služby pro
lyžaře běžce
V budově Obecního Úřadu Kvilda máme od vánoc otevřené Fischer Test centrum, kde si mohou
lyžaři běžci vyzkoušet nové závodní i turistické modely běžeckých lyží Fischer a sportovního vybavení.
K dispozici je kompletní servis lyží, holí a vázání,
zájemci si mohou nechat lyže namazat zkušenými
servismany. Otevřeno denně 9:00 - 16:00 hod.
Provoz dopravních zařízení a ostatních služeb:
Denně v provozu 5 lyžařských vleků v době 9:0016:00 a večerní lyžování (st, pá, so) 18 – 21 hodin.
V provozu též půjčovna lyží a snowboardů se servisem, lyžařská škola, Fischer test centrum. V provozu 3 sjezdovky, čekací doba u přepravních zařízení: do 3 minut.

Běžecké tratě o celkové délce více než 70 km jsou
upravovány průběžně dle potřeby jednotlivých tratí. Aktuální zpravodajství na www.skikvilda.cz, sněhová infolinka 734 647 979, teletext ČT1 a ČT2 str.
197.
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Za vším stojí především provozovatel areálu, SK Šumava Volary, o. s., ve spolupráci
s místními obcemi, organizacemi a podnikatelskými subjekty. S provozem areálu a činností
Ski klubu je v posledních letech spojen i podíl na vytyčování, údržbě a úpravě lyžařských běžeckých stop v širokém okolí. Ski areál je také ideálním nástupním místem do stop, které
odtud vedou na všechny světové strany včetně napojení na Šumavskou magistrálu.
Ski areál České Žleby v současné
době nabízí tři pravidelně strojově
upravované sjezdovky, Žlebskou
(modrá, 400 m), Slalomovou (červená, 400 m) a Turistickou (modrá,
600 m), dále menší snowpark
v délce 300 m s několika skoky a
překážkami, dvě plochy pro dovádění dětí i dospělých a jsou zde i
možnosti
pro
vyznavače
snowcrossu a freeridu. K tomu
jsou k dispozici dva lyžařské vleky
o celkové kapacitě přes 700 osob
za h. Třetí sezónu je také
v provozu systém umělého zasněžování. Ski areál se nachází na JV
svazích Radvanovického hřbetu
nadmořské výšce od 920 do 990 m
n. m. Dostatečná nadmořská výška
zpravidla zaručuje jistotu přírodního sněhu po celou sezónu a expozice zase přítomnost v zimě příjemných slunečních paprsků.

Nejpohodlnější rodinné
lyžování v Čechách

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhodné balíčky lyžařské školy a
INTERSPORT RENT s LIPNO CARD
Moderní půjčovna a prodejna lyžařského vybavení INTERSPORT RENT přímo v
areálu
Nové výukové hřiště Skischool Lipno
Park
Nová skicrossová dráha
Pohádkové Česko ŠKODA AUTO nově na
Lipně
Exkluzivní slevy s LIPNO CARD s úsporou
až 4.000 Kč
Časové skipasy
Nové typy rodinného jízdného
Nově slevy pro studenty až do věku 26
let

Lipno Servis s.r.o.
382 78 Lipno nad Vltavou 307
Czech Republic
www.skiareallipno.cz

Místní Ski klub se kromě provozování areálu soustavně zaměřuje na práci s mládeží a to ve spolupráci s DDM Volary a obcí
Stožec. Z této spolupráce zde také vznikly dva dětské lyžařské oddíly, ten početnější „volarský“ čítá bezmála 40 mladých lyžníků, ten „stožecký“ se kromě sjezdování více soustředí na
běžkování.
Ski klub provozuje i lyžařskou školu „Ski&Snowboard school České Žleby“, která nabízí kvalifikovanou výuku jízdy na lyžích a snowboardu pro všechny věkové kategorie. Výuka je indi-

Akce v Lipně nad Vltavou
4. 2. Kramolínský obřák - veřejný závod dětských
kategorií v obřím slalomu

4. 2. Dětské Apres-ski s lišákem FOXEm a Kapitánem LIPÁNKEM ve FOX PARKu

4. 2. Zimní tour - Testování lyží Dynastar, soutěže

viduální i skupinová a probíhá pravidelně o víkendech a v období prázdnin, po domluvě i
v průběhu pracovního týdne. Konkrétní termíny a požadavky je vhodné si ke vzájemné spokojenosti domluvit předem emailem nebo po telefonu.
Provozní doba areálu je každý den od 9 do 16 h, záleží vždy samozřejmě na sněhových
podmínkách, počasí a počtu návštěvníků. K tomu je zde ve stejnou dobu k dispozici i občerstvení v místním bufetu, ski servis a půjčovna lyžařského, snowboardového a běžkařského
vybavení. Přímo u vleků je pak bezplatné parkoviště pro automobily a autobusy.

o ceny Dynastar a Big Shock, soutěže a zábava po celý den.
11. 2. Lipno bez bariér - bezpaltné zapůjčení monoski pro handicapované
11. 2. Dětské Apres-ski s lišákem FOXEm a Kapitánem LIPÁNKEM ve FOX PARKu
14. 2. Valentýnské lyžování - oslava Valentýna na
zvýhodněném večerním lyžování pro zamilované páry za 20 Kč
18.2. Dětské Apres-ski s lišákem FOXEm a Kapitánem LIPÁNKEM ve FOX PARKu
25. 2. Dětské Apres-ski s lišákem FOXEm a Kapitánem LIPÁNKEM ve FOX PARKu
26. 2. HUDY Snow Tour - testování lyží, vyhledávání v lavině,skialpová tůra s horským
vůdcem, soutěže o zajímavé ceny
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Zveme vás na seriál regionalnich lyžařských zavodů pro mladé neregistrované lyžníky, nazvaný Bázumský pohár 2012. Začíná se 4. února v Českých Žlebech, v březnu pak pokračuje
na Kubově Huti a Horni Vltavici. Pozvánku naleznete na www.stozec.cz.
Kompletní informace o areálu společně s kontakty a aktualitami je možné průběžně sledovat na webu www.skizleby.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jan Procházka, Ski klub Šumava Volary, o. s.

Malíři prostých motivů
Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech vás zve
od 11. února na výstavu nazvanou „Malíři prostých motivů“.

Děti poznávají přírodu také za pomoci
techniky
Bionika – tak se nazývá obor, při kterém se pro výzkum živých organismů používá technika. A právě bioniku od letošního roku zapojují Střediska environmentální výchovy (SEV)
Správy NP a CHKO Šumava do svých výukových programů. Děti se nyní tímto atraktivním
způsobem mohou seznamovat s přírodou NP Šumava.
Díky Národnímu programu Státního fondu životního prostředí jsou výukové programy SEV
v Kašperských Horách, Vimperku a Stožci pro letošní
rok bohatší o novinku zvanou Bionika. Do těchto
programů nyní lektoři zařazují senzory, mikroskopy,
ale také GPS nebo sněžnice.
„Žáci a studenti mohou například v rámci terénního programu za pomoci přístroje s názvem Pasco
zjišťovat vlastnosti vody šumavských řek a pramenů.
Přístroj jim umožní změřit kyselost, teplotu, vodivost, zákal a obsah rozpuštěného kyslíku v různých
typech vod – a díky tomuto měření mohou účastníci
programů popsat životní prostředí vodních rostlin i
živočichů,“ sdělila metodička pro SEV Martina Kučerová.
V přírodě budou moci děti používat také další
senzorické přístroje, například na měření světelnosti, s kterými mohou zjišťovat rozdíly mezi jednotlivými typy lesa. Jiný přístroj pak účastníkům odhalí průběh fotosyntézy.
„Prostřednictvím dalšího nabízeného výukového programu naučíme děti základům meteorologie, a to za pomoci senzorů na měření teploty, tlaku, rosného bodu, vlhkosti i síly větru,“ doplnila Martina Kučerová.
Učebny Středisek environmentální výchovy jsou nyní nově vybaveny bionokulárními lupami a mikroskopy, za jejichž pomoci se děti a studenti podívají například na drobné buňky
mechů a lišejníků, na struktury letových orgánů živočichů, či na rozmnožovací části rostlin.
Přes mikrokamery pak výsledky bádání mohou děti přenést do počítače a na velké plátno.
„Známým a jistě zajímavým přístrojem je GPS, s kterým se děti naučí orientovat se
v přírodě například při vědomostních orientačních závodech. Dále budeme srovnávat rozdíly
při orientaci v terénu za pomoci mapy, buzoly, nebo již zmiňovaného přístroje GPS,“ řekla
vedoucí IS a SEV ve Stožci Pavlína Krupková.
Děti se mohu v zimě těšit na netradiční soutěže a pohybové aktivity, které v rámci letošních výukových programů na téma „Bionika“ připravují lektorky SEV. „Děti však nebudou
lyžovat, ani sáňkovat, ale ´sněžnicovat´,“ uzavřela Pavlína Krupková.
Jana Zvettlerová
tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava

Únorové akce na Šumavě a v Bavorském lese
do 4. 3. 2012 / Vrcholy módy: historie vysokých bot /Český Krumlov, Egon Schiele Art
Centrum / Výstava pořádaná ve spolupráci s Baťa Shoe Museum Toronto. /
www.ckrumlov.cz
do 11. 3. 2012 / Významná výročí roku 2012 / Prachatice, městská knihovna /
Výstava nainstalovaná ve výstavních prostorách MěK./ tel. 388312231

Autor výstavy, Jaromír Zemina, chce veřejnosti připomenout trojici umělců, jejichž dílo představuje
nejvyšší vrcholky českého moderního krajinářství, a
potěšit ty diváky, kteří v nynějším uměleckém světě
postrádají větší podíl hodnot vskutku malířských a
výtvarných. Dílo Antonína Chittussiho, Antonína
Slavíčka a Jindřicha Pruchy snese co do umělecké
kvality i osobitosti srovnání s dílem nejlepších názorově příbuzných malířů ciziny a zaslouží si i
v přítomnosti mnohem větší zastoupení v našich
veřejných sbírkách, než jakého se mu dostává. Klatovská výstava aspoň načas tuto mezeru vyplní. Její
novost bude spočívat právě v tom, že Chittussiho,
Slavíčkovo a Pruchovo dílo ukáže publiku společně
a zdůrazní tak jeho vnitřní spřízněnost: Prucha
v jistém směru navazoval na Slavíčka a stejně jako
on i na Chittussiho. Spojnicí jejich tvorby byl kromě
ryzí malířskosti hlavně vztah ke skutečnosti, objevující krásu prostoty a všednosti, a to v námětech
nejen venkovských, nýbrž i městských, Chittussi
především v Paříži, Slavíček v Praze. Všichni tři tak
založili novou velmi významnou tradici českého
malířství – tradici, jež určila i název této výstavy,
která potrvá do 9. dubna 2012. Vernisáž výstavy
proběhne v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech
11. února od 15 hodin. Dne 15. 2. a 29. 2. od 15,30
hodin proběhne komentovaná prohlídka této výstavy.
www.gkk.cz

Výstava „Sklo na cestě
k secesi“
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
vás zve na výstavu, která reprezentovala české
sklářství ve francouzském Besanconu v roce 2008.
Dále na výstavu hutn
nicky tvarovaného skla
z italských Benátek z let 1910 – 1912. Exponáty byly
zakoupeny v roce 1913 z obchodního domu PAULY
& Co., Benátky a jsou součástí sbírkového fondu
klatovského muzea.
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/Za dobrodružstvím na sněžnicích / Termín bude upřesněn na www.npsumava.cz
/Kašperské Hory, informační středisko NPŠ / Výprava na sněžnicích s cílem dobýt hrad
Kašperk. Společně se vydáme na sněžnicích z Kašperských Hor ke hradu Kašperk. Cestou nás
čekají různé úkoly a překážky, které musíme zdolat. Tel.: 376 582 734, 731 530 284. Přesný
termín této akce bude dle sněhových podmínek uveřejněn na www.npsumava.cz

V přednáškovém sále budete mít možnost shlédnout Pastely, perokresby a litografie Václava Fialy.
Vystavovaný soubor prací vytvořil autor v roce
1986 při své cestě do exotických zemí a nese název
„Z cest po Indii a Nepálu“.
Všechny výstavy potrvají do 13. 4. 2012.

1. – 28. 2. 2012 / Výstava Krásy Šumavy / Kašperské Hory, Radnice výstavní místnost /
Unikátní výstava diapozitivů z prvorepublikových výletů KČST ve Volyni. Výstava otevřena od
pondělí do pátku od 9 do 16 hodin. / www.sumava.net/ickhory

Vyprávění o životě
puštíka bělavého

1. 2. 2012 /Svatojakubská cesta / Janovice nad Úhlavou / Město Janovice nad Úhlavou zve
do svého zasedacího sálu na velmi zajímavou přednášku Ing. Josefa Rouska z pěší pouti ke
hrobu sv. Jakuby do Santiaga de Compostela. Přednáška bude doprovázena promítáním fotografií, začátek v 17 hodin. / www.janovice.cz

Úspěšná reintrodukce jedné z nejvzácnějších sov puštíka bělavého a jeho život v NP Šumava, je tématem poutavého vyprávění, které pro veřejnost
připravuje Informační středisko (IS) a Středisko
environmentální výchovy (SEV) ve Stožci.

1. 2. 2012 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, informační středisko NPŠ / Tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na různá témata a z různých koutů světa. Od 18 hodin.,
tel.: 376 582 734, 731 530 284. /www.npsumava.cz
2. 2. 2012 / Klatovské hudební čtvrtky / Klatovy / Koncert kolegia pro duchovní hudbu. /
www.klatovy.cz
2. 2. 2012 / L. N. Tolstoj: Anna Karenina / Horažďovice, KD / Premiéru divadelního představení uvádí TYJÁTR Horažďovice. Od 19:30 hodin. Tel: 376 512 237.
2. 2. 2012/ Přednáška: Jezuité – Tovaryšstvo Ježíšovo / Horažďovice, Kino Otava / Přednášející: Mgr. Jaroslava Brichtová, absolventka oboru Evropská kulturní studia na FF ZČU
v Plzni a Roman Vaněk, absolvent oboru EKS na FF ZČU v Plzni. Tel: 376 511 890.
3. 2. 2012 / L. N. Tolstoj: Anna Karenina / Horažďovice, Kulturní dům, 19:30 hod / Repríza
divadelního představení uvádí TYJÁTR Horažďovice. Od 19:30 hodin. Tel: 376 512 237.
3. 2. 2012 / Přednáška Kámen a věčnost / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / Známý
sochař Pavel Opočenský se bude věnovat tématům: umělec v emigraci a osobní zkušenost
deseti let v NYC; práce v kameni; inspirační zdroje pro šperk i sochy - staré kultury, architektura. Začátek v 17 hodin. / www.gkk.cz
4. 2. 2012 / Bázumský pohár / Skiareál České Žleby / Seriál regionalnich lyžařských zavodů
pro mladé neregistrované lyžníky. / www.skizleby.cz
4. 2. 2012/ Dětský maškarní bál / Sušice, KD Sokolovna / Děti a rodiče mají příležitost
pochlubit se originálními maskami. Pořádá Farní úřad Sušice. Od 14 hodin, tel. +420
376 528 686. / www.mkssu.cz
4. 2. 2012/ Farní ples / Sušice, KD Sokolovna / Společenský ples pořádá Farní úřad Sušice
od 20 hodin, tel. +420 376 528 686. / www.mkssu.cz
4. 2. 2012 / 2. Fotbalový bál / Horažďovice, KD / K tanci a poslechu hraje Fortuna, předtančení, tombola. Od 20 hodin. Tel. 376 512 237.
4. – 5. 2. 2012 / Šumavská 30 / Nová Pec / Otevřený závod v klasickém běhu na lyžích. Kategorie: muži 30 km, ženy 15 km, žáci 3 km, děti do 1 km, studenti a družstva podnikatelů 5
km. Parkoviště u Horské služby, začátek v 10 hodin. / www.sumavska30.cz
5. 2. 2012 / Draní peří / Freilichtmuseum Finsterau / Od 14 do16 hodin, cena programu
3,50 € plus vstupné. Objednání na tel. +49 85 57. 96 06-0 / www.freilichtmuseum.de

Zajímavou besedu, která se koná v rámci zimních
programů pro veřejnost, připravuje pro návštěvníky NP Šumava stožecké Informační středisko na
středu 1. února 2012.
Cyklus přednášek s názvem „Kdepak jsou?“ bude letos zahájen povídáním o nejvzácnější sově,
která žije v NP Šumava, a to o puštíkovi bělavém.
„Pro návštěvníky jsem si připravil vyprávění o
obnovení populace puštíka bělavého v přírodě
Národního parku Šumava. Přítomní se dozví vše o
jeho životě, kde se puštík dříve nacházel a jak a
kde žije nyní. Vyprávění bude doplněno promítáním fotografií,“ přiblížil téma večerního vyprávění
Tomáš Lorenc, ornitolog z oddělení Ochrany přírody a výzkumu Správy NP a CHKO Šumava.
Program bude začínat v 17.00 hodin.
Jana Zvettlerová
tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava

Správa NP Šumava
představuje dvě výstavy
fotografií
Pokud návštěvníky NP Šumava, ale také obyvatele a návštěvníky bavorského města Kitzingen zajímají fotografie šumavské přírody nebo opravených drobných sakrálních památek v ní,
mají jedinečnou možnost zhlédnout v měsíci únoru dvě výstavy.
První z nich, s názvem „Krajina a lidé Šumavy ve
třech tisíciletích“, měla před třemi lety premiéru v
prostorách Stálého zastoupení ČR v Bruselu. Následně byla k vidění v Praze, Plzni a na několika
místech na Šumavě.
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6. 2. 2012 / Vodnická pohádka / Janovice nad Úhlavou / Divadelní představení je pro žáky
mateřské a základní školy a přijít mohou i maminky, ktré jsou s dětmi na MD. Začátek v 10
hodin ve sportovní hale. Vstupné 20Kč. /www.janovice.cz
7. 2. 2012 / Slovo má Hurvínek / Prachatice, Sál národního domu / Putovní výstava k 80.
výročí Divadla Spejbla a Hurvínka. Od 17:00, tel 388 607 574. / www.prachatice.cz
8. 2. 2012 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, informační středisko NPŠ / Tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na různá témata a z různých koutů světa. Od 18 hodin.,
tel.: 376 582 734, 731 530 284. www.npsumava.cz
8. 2. - 16. 3. 2012 / Tři kroky..! / Prachatice, Galerie Dolní brána / 11. výroční výstava fotografií Fotoklubu F2,8 Prachatice. tel 388 607 574. / www.prachatice.cz

Nyní mají zájemci možnost prohlédnout si od
1. 2. do 29. 2. 2012 fotografie přírodních hodnot Šumavy, krajiny a osob v historickém
a současném kontextu, a to od pondělí do pátku v zimní zahradě Městského úřadu
v Prachaticích.
„Fotografie jsou doplněny zajímavými texty
a vzhledem k mezinárodní prezentaci výstavy
je vše psáno nejen česky, ale i v angličtině,“
řekl Josef Štemberk, vedoucí oddělení Vztahů
s veřejností a IS.
Druhá výstava nazvaná „Zachráněné dědictví
/ Gerettetes Erbe“ prezentuje projekt záchrany
drobných sakrálních památek na Šumavě z let
2000-2004.

9. 2. 2012 / Jean-Paul Alegre:Agens Belladone/Prachatice, Městské divadlo / Komedie
v podání Divadelní agentury sophia art. Od 19:00, tel 388 607 574. / www.prachatice.cz
9. 2. 2012 / Rumunsko, Dunajská delta / Vimperk, Městské kulturní středisko / Velkoplošná projekce fotografií Vladislava Hoška, beseda, vstupné dobrovolné, začátek v 10 hodin. /
www.vimperk.cz
10.2.2012/ Smíšené dvouhry/ Prachatice, Městské divadlo / Divadelní hru zinscenuje Divadelní spolek kašpar, od 19:00, tel 388 607 574. / www.prachatice.cz
10. 2. 2012 / Jak v hospodě napálili čerta /Sušice, Sokolovna / Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě před představením. Od 17 hodin. / www.mkssu.cz
10. 2. 2012 / Křesťanský ples / Horažďovice, KD / K tanci a poslechu hraje Malá muzika
Nauše Pepíka. Od 20 hodin. Tel. 376 511 485.
10. 2. 2012 / Přednáška Arabské revoluce a další světové události / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / Přednáška proslulého kmenového fotografa Reflexu Jana Šibíka, nositele
ceny Czech Press Photo a World Press Photo, o jeho práci fotoreportéra v ohrožených oblastech a místech ozbrojených konfliktů. Začátek v 17 hodin. / www.gkk.cz
11. 2. 2012 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž, SDH / Od 14 hodin zábavné odpoledne
plné soutěží na sněhu pro děti i dospělé. / Tel. 376 361 227
11. 2. 2012 / Hornoplánská brusle/ Horní Planá, pláž / Zábavný den na ledě. Soutěžní disciplíny: dospělí - rychlostní jízda, děti - puk do branky hokejkou, krasojízda – holubička, utrhni
si dárek. Pro soutěžící jsou připraveny zajímavé ceny. V podvečer jízda s lampiony a loučemi, vypouštění balonků štěstí (lze zakoupit na místě). Prezentace a půjčovna bruslí od 14
hod. Na závěr diskotéka na bruslích + ohňostroj. Při nedostatečné tloušťce ledu akce odpadá!!! / www.sumava-lipno.eu
11. 2. 2012 / Společný ples chovatelů a včelařů / Sušice, KD Sokolovna / Od 20 hodin. /
www.mkssu.cz
11. 2. 2012 / Ples města Vimperka / Hotel Zlatá Hvězda / Od 20 hodin, bohatá tombola,
raut, slosovatelné vstupenky o ceny. Hraje skupina DE FACTO. / www.vimperk.cz
11. 2. – 9. 4. 2012 / Malíři prostých motivů / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / Výstavou chce její autor Jaromír Zemina veřejnosti připomenout trojici umělců, jejichž dílo představuje nejvyšší vrcholky českého moderního krajinářství. / www.gkk.cz
12. 2. 2012/O kouzelné jehle/Prachatice, Městské divadlo / Nedělní pohádka pro rodiče
s dětmi, od 15:00, tel 388 607 574. / www.kisprachatice.cz

Fotografie opravených křížků a božích muk na
pozadí osobité šumavské krajiny doprovázejí
texty v češtině, němčině a angličtině. Výstava
vznikla v roce 2006 ve spolupráci s regionálním
muzeem v Českém Krumlově.
Výstava bude instalována od 2. do 29. února
2012 v prostorách historické radnice v městě
Kitzingen na severozápadě Bavorska, nedaleko
Würzburgu.
2. února v 17 hodin se koná její slavnostní
vernisáž, a to za účasti starosty města, zástupců regionálních Rotary klubů a státní tajemnice
bavorského ministerstva pro práci, sociální
věci, rodinu a ženy v Mnichově. Z české strany
se vernisáže zúčastní zástupce Správy NP a
CHKO Šumava a Regionálního muzea v Českém
Krumlově.
„V Kitzingenu výstavu prezentují členové
tamního Rotary klubu, z nichž někteří jsou krajané, kteří se o opravy šumavských památek
živě zajímali a na jejich záchranu také významně finančně přispěli,“ sdělil Josef Jiřička, referent propagace NP.
Kromě Bruselu je Kitzingen po Mnichově,
Neustadtu a. d. Aisch a Bambergu již čtvrtým
městem v Bavorsku, které výstavu „Zachráněné dědictví / Gerettetes Erbe“ hostí.
Jana Zvettlerová
tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava

7. ročník přednášek
Pohledy do krajiny
Také v letošní zimní sezóně zve Informační
středisko (IS) a Středisko environmentální
výchovy (SEV) v Kašperských Horách návštěvníky NP Šumava na tradiční cyklus přednášek
s promítáním "Pohledy do krajiny".
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12. 2. 2012 / Tři veselá prasátka / Klatovy, divadlo / Činoherní pohádkový muzikál s písničkami Jaromíra Nohavici. Od 15 hodin. / www.klatovy.cz
12. 2. 2012 / Tradiční karneval/ Klatovy / Od 14 hodin. Vstupné 30,- Kč/osoba+ tombola
10,- Kč. Veselé soutěže a sladké odměny. / www.klatovy.cz

Návštěvníci NP Šumava i domácí se mohou těšit na další ročník přednášek s názvem Pohledy
do krajiny. Již sedmým rokem se přednášky, které jsou spojeny s promítáním fotografií, konají
v sále IS a SEV v Kašperských Horách.

12. 2. 2012 / Tajné setkání císařů na zachráněném zámku / Klatovy – Dešenice / Naučně
poznávací výlet do Dešenice. Prohlídka renesanční tvrze s pivovarskými sklepy, kostel sv.
Mikuláše, ateliér Anny Halasové, Bystřice - nově opravený Hohenzollernský zámek. Prohlídky s výkladem a tradiční oběd zajištěn. Doprava - vlak. Odjezd v 8.02 hod. z hlavního nádraží.
Sraz účastníků 15 minut před odjezdem vlaku. / www.klatovy.cz
13. 2. 2012 / Lesem křížem krážem/Prachatice, Radniční sál / Přednášku pořádá KIS ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Bezinka při DDM Prachatice. Od 18 hodin. /
www.kisprachatice.cz
14. 2. 2012/ Ing. Karel Matějka: Bajkal - perla sibiře / Prachatice / Cestopisná přednáška
pořádaná s CK OCEAN, od 19 hodin. / www.kisprachatice.cz
14. 2. 2012 / Kalba manželů šílených / Horažďovice, KD / Komedii se šlágry o manželských
„nevztazích“ uvádí C.K.Divadlo PLUTO od 19.30 hodin.
15. 2. 2012 / Divadlo Já to jsem: Iluminace / Vimperk, Městské kulturní středisko / Loutková pohádka pro dospělé na motivy textů z knih „Sezóna v pekle“ a „Iluminace“ od francouzského básníka J. A. Rimbauda. Vstupné 60,- Kč, začátek v 19 hodin. / www.vimperk.cz
15. 2. 2012 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, informační středisko NPŠ / Tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na různá témata a z různých koutů světa. Od 18 hodin.,
tel.: 376 582 734, 731 530 284. / www.npsumava.cz
15. 2. 2012 / Anna Karenina – L. N. Tolstoj / Klatovy, divadlo / Osud ženy krásné a nešťastné, příběh vášnivé lásky, která byla dost velká na to, aby se vymkla konvencím své doby.
Hrají členové divadelního souboru TYJÁTR Horažďovice od 19.30 hodin. / www.klatovy.cz
16. 2. 2012 / Klatovské hudební čtvrtky / Klatovy, ZUŠ J. Kličky / Večer komorní hudby dechových nástojů. / www.klatovy.cz
16. 2. 2012 / Nezmaři/Prachatice, Městské divadlo / Posluchači si mohou během jednoho
koncertu zazpívat písničky ze všech období kapely od historie až po současnost., od 19 hodin. / www.kisprachatice.cz
17. 2. 2012 / O perníkové chaloupce /Sušice, Sokolovna / Loutková pohádka pro nejmenší.
Vstupenky na místě před představením. Od 17 hodin. / www.mkssu.cz
17. 2. 2012 / Závody – nejmladší lyžaři a snowboardisté / Železná Ruda, LA Alpalouka / Od
14 hodin, večer Dětská maškarní diskotéka v Disko Clipu od 19 hodin. Tel. 602 647 646.
17. 2. 2012 / Ples škrobařů / Horažďovice, KD / K tanci a poslechu hraje GOOD COMPANY,
host večera BONYE M revival, latinskoamerická taneční skupina TRADICIÓN, míchané nápoje, tombola. Od 20 hodin. Tel. 376 532 244.
17. 2. 2012 / Popelka / Horažďovice, Kino Otava / Loutkové představení pro děti v podání
TYJÁTRU Horažďovice od 17 hodin. Tel. 376 511 890.
17. 2. 2012 / BAJKAL, PERLA SIBIŘE / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / Cestopisná přednáška a promítání fotografií o legendárním jezeře, které oplývá bezpočtem „NEJ“. Přednáší
Tomáš Pollak, od 19 hodin. / www.ddm-hd.cz

„První letošní povídání se uskuteční ve středu 1.
února od 18.00 hodin, další pak budou pokračovat každou středu ve stejnou hodinu, a to až do
konce března,“ sdělila referentka IS Milada Janošíková.
Cyklus přednášek zahájí známý fotograf Vladislav Hošek a prostřednictvím jeho objektivu se
budou moci účastníci podívat na úžasnou krajinu
jihozápadu USA.
„Vladislav Hošek nám bude povídat o řadě národních parků s překrásnou přírodou – jako jsou Mono Lake, Zion, Brice Canyon, Arches,
Grand Canyon a Sequoia.
Uvidíme také indiánské rezervace Monument Valey a
Antelope Canyon a pomyslně projedeme území
Kalifornie, Nevady, Utahu a Arizony,“ doplnila
Milada Janošíková.
Návštěvníci se mohou těšit na další autory a
témata, např. ve středu 8.2. bude Kamila Lencová hovořit o tropických pralesech Bornea a 15.2.
se podíváme společně se Zdeňkem Oudesem do
Číny. Další přednášku o životě a práci lidí na staré Šumavě pak pro posluchače a diváky připravuje Emil Kintzl.
Jana Zvettlerová
tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava

Tradice a řemeslo
V únoru pro vás v lidovém skanzenu ve Finsterau připravili ukázky lidových tradic a řemesel:

Draní peří
V neděli 5. února 2012 od 14 do 16 hodin se
seznámíte s tradicí draní peří, o které dodnes
mnoho babiček vypravuje s nadšením.
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18. 2. 2012 /Vepřové hody a farmářské trhy / Prachatice / Vepřové hody se budou konat
na Kostelním náměstí v Prachaticích. Farmářské trhy se konají jako obvykle v Husově ulici,
od 9 hodin. / www.kisprachatice.cz
18. 2. 2012 /Mestský bál / Klatovy, KD / K tanci i poslechu zahrají Orchestr ZUŠ Klatovy,
Swing band J. Pletichy a Cimbálová muzika. Od 19.30 hodin. / www.klatovy.cz
18. 2. 2012 / Kašperskohorský masopust / Kašperské Hory / Masopustní průvod městem
za doprovodu harmonikářů. Akce začíná v 9:30 hodin na náměstí u kašny. /
www.sumava.net/ickhory
18. 2. 2012 / Hornoplánský Masopust / Horní Planá /
Celodenní tradiční obchůzka masopustního průvodu s
muzikou, tancem a spoustou zábavy, za bujarého veselí tropí i trochu neplechy. Večer Masopustní taneční
bál. Sraz v 8 hodin před radnicí. /Foto©Daniel Selucký
/ www.horniplana.cz

Husy se škubaly dvakrát ročně a za dlouhých
zimních večerů se peří dralo. V útulné vyhřáté
světnici selského statku Kappl-Hof si sami budete
moci vyzkoušet nejen draní peří, ale také naplnit
malý polštářek. Kolik peří a času k tomu bude zapotřebí? Draní peří ale nebylo spojené pouze
s prací, byl to zároveň malý svátek s hudbou, zpěvem a vyprávěním. Průvodkyně muzea, Julia Herzig, vás také seznámí s životem a rodinnými příběhy obyvatel statku Kappl-Hof.

Uzeniny a ovar – přijďte se podívat, jak se to
dělá!

18. 2. 2012 / Lenorský Masopust / Lenora / Masopustní průvod obcí, končící Masopustním tanečním bálem. / www.lenora.cz

18. 2. 2012 / Komorní koncert Jaroslav Svěcený (housle) a Jitka Navrátilová (cembalo) /
Kašperské Hory / Koncert se uskuteční v atraktivní jeskyni ParkHotelu Tosch. Součástí programu je autogramiáda CD a tradiční teplý punč na hotelovém nádvoří. Začátek koncertu
v 19:30 hod. Vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na recepci ParkHotelu Tosch,
tel. 376 582 592. / www.tosch-parkhotel.cz

V příjemné atmosféře selského statku Tanzerhof ožije v sobotu 18. února 2012 od 11 hodin
řemeslo řeznické. Jak se z poloviny vepře zpracovává maso a uzeniny? Řezník vám ukáže, jak se
připravuje ovar, jelita a jitrnice. A kdo by dostal
chuť, může to či ono ochutnat. Ovar bude k
ochutnání od 11 hodin, z vařeného masa a dalších
přísad se budou připravovat jitrnice a klobásy.
Jste srdečně vítáni!
Víceinformací: www.freilichtmuseum.de

19. 2. 2012 / Kašperská 30 / Kašperské Hory / TJ Kašperské Hory a partneři pořádají závody
v běžeckém lyžování - 30 km volně, v originálním prostředí, v těsné blízkosti královského
hradu Kašperk. Registrace na www.ski-tour.cz, www.kasperska30.cz.

Stezka v korunách
stromů v zimě

18. 2. 2012 / Řemeslo řeznické / Freilichtmuseum Finsterau / Od 11 hodin, program je
zpoplatněn, v odpoledních hodinách ochutnávka. / www.freilichtmuseum.de

19. 2. 2012 / Dětský maškarní „MIŠMAŠ“ karneval / Horažďovice, KD / Bohatý program:
předtančení horažďovické mažoretky, orientální tance a hip hop. Dětské „hitovky“, rej masek, balónkové překvapení, zpívání a tančení s dětmi, hry, soutěže. Začátek ve 14 hodin. /
www.ddm-hd.cz
21. 2. 2012 / Tupovaná trička / Janovice nad Úhlavou / Přijďte si vyrobit originální kousek
do vašeho šatníku. Městská knihovna zve všechny příznivce kreativního tvoření do ART studia, kde budeme pod vedením lektorky Natálie Vítovcové zdobit trička tupováním. Co potřebujete: vyprané bavlněné tričko jakékoli barvy a kurzovné 40 Kč na jedno tričko. Začáte
v 18 hodin. / www.janovice.cz
22. 2. 2012 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, informační středisko NPŠ / Tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na různá témata a z různých koutů světa. Od 18 hodin.,
tel.: 376 582 734, 731 530 284. / www.npsumava.cz

Objevte krásu zimní přírody z perspektivy zasněžené Stezky v korunách stromů! Při procházce
po 1.300 m dlouhé stezce budete pozorovat zimní
přírodu z výšky 8 až 25 metrů nad zemí. Upravená
stezka vás dovede kolem různých zážitkových didaktických zastávek až ke 44 m vysoké vyhlídkové
věži ve tvaru vejce. Zdevás čeká úchvatný výhled k
zasněženým vrcholům Roklanu a Luzného, do Bavorského lesa a přes Český les až na vzdálené
Aloy. Po této neobvyklé zimní procházce se můžete posilnit kávou a zákuskem v kavárně Hanse
Eismanna, nebo teplým jídlem v přilehlé restauraci. A když budete mít chuť, navštivte nový výběh v
přírodní zoo a seznamte se zde s třemi novými
losy, kteří jsou zde od 20. prosince.

23. 2. 2012 / René Trossman trio / Prachatice, Městské divadlo / Koncert autentické blues
z Chicaga. Od 19 hodin. / www.kisprachatice.cz
23. 2. 2012 / Dětský masopust /Klatovy, KD / Masopustní dopoledne pro děti mateřských
škol s programem a kapelou od 8.30 a 10 hodin./ www.klatovy.cz
24. 2. 2012 / Když je komu nejhůř, kašpárek mu pomůže /Sušice, Sokolovna / Loutková
pohádka pro nejmenší. Od 17 hodin. / www.mkssu.cz

Další informace:
www.stezkavkorunach.cz
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24. 2. 2012 / Přednáška Malíři prostých motivů / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce /
Jaromír Zemina, kurátor výstavy, pohovoří o nové, protiromantické tradici v českém krajinářství. Začátek v 17 hodin. / www.gkk.cz
25. 2. 2012 / Divadelní představení Naši furianti / Kašperské Hory, kino / Divadelní spolek
Strašín ztvární divadelní hru Naši furianti. Od 19 hodin. Prodej vstupenek cca 30min před
představením v předsálí kina. / www.sumava.net/ickhory
25. 2. 2012 /Hasičský bál / Sušice, KD Sokolovna / Na tradiční bál zve Sbor dobrovolných
hasičů Sušice. / www.mkssu.cz

Novinky z lyžařského
areálu na Velkém
Javoru

Ideální sněhové podmínky zaručuje nejmodernější zasněžovací technika a poloha sjezdovek
na severní straně hory. To je zimní sportovní
areál na Velkém Javoru (1.456 m), který dokáže
splnit každé přání. Najdete zde výborný servis
srovnatelný s alspkými středisky za velmi příznivé ceny. Celodenní jízdenka zde v lyžařské
sezóně 2012 stojí 27 Euro.

25. 2. 2012 /Hasičský ples / Hartmanice, kulturní dům / Pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Hartmanice, hraje Andromeda. / www.muhartmanice.cz
25. 2. 2012 / Jára Cimrman: Záskok/ Prachatice, Městské divadlo / Divadelní představení
v podání amatérské skupiny HEROS, herci Oseky od 19 hodin. / www.kisprachatice.cz
25. 2. 2012 / Dog trial klub / Horažďovice, Dům dětí a mládeže Horažďovice / Jednodenní
výlet na Šumavu na sněžnicích ve společnosti sibiřských husky dobudeme kótu Hadího vrchu
(1025 m) nad šumavskými Keplemi. Akce pro max. 10 účastníků s běžnou kondičkou. Odjezd
od přírodovědné stanice v 8 hodin. / www.ddm-hd.cz
25. 2. 2012 /Postel pro anděla/ Lenora, Sokolovna / Komedie v podání divadla KOS Čkyně
od 19 hodin. / www.lenora.cz
25. – 26. 2. 2012 / Šumavský skimaraton /Kvilda / Závod na 45 km a 22 km klasicky a 20 km
volně. Součástí závodů je i dětský minimaraton. Pořadatel Ski klub Šumava, tel. +420 388
413917. / www.skimaraton.cz
26. 2. 2012 / Maškarní karneval / Janovice nad Úhlavou / Programem provází Drobek a Mišmaš a děti se
mohou těšit na různé soutěže, diskotéku a sladké odměny. Občerstvení je zajištěno. Od 15 hodin, vstupné
50 Kč, masky a děti vstup zdarma. / www.janovice.cz
26. 2. 2012/ Ples seniorů, aneb posezení s písničkou
ve svátečním / Horažďovice, KD / K tanci a poslechu
hraje Doubravanka, od 15 hodin. Tel. 376 511 890.
27. 2. 2012 / Listování- Robert Fulghum: Drž mě pevně, miluj mě zlehka/Prachatice, Městské divadlo / Lukáš Hejlík spolu s hereckými kolegy předkládají divákům originální pohled na
literární dílo. Od 19 hodin. / www.kisprachatice.cz
28.2.2012/Listování – Mikaël Ollivier: Život k sežrání /Prachatice, Městské divadlo / Scénické čtení herce a moderátora Lukáše Hejlíka. Spolu se svými hereckými kolegy předkládají
divákům originální pohled na literární dílo. Od 19 hodin. / www.kisprachatice.cz
29. 2. 2012 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, informační středisko NPŠ / Tradiční
cyklus večerních přednášek a promítání na různá témata a z různých koutů světa. Od 18 hodin., tel.: 376 582 734, 731 530 284. / www.npsumava.cz

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i Vy. Zajímavé články a příspěvky (společně s fotografií) nám
zasílejte vždy do 25. dne předcházejícího měsíce na e-mail kytlicova@rras.cz.

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2012 v elektronické verzi PDF.

Přestože návštěvnost areálu v zimní sezóně každoročně roste, je čekání u lanovek naprostou
výjimkou. O dokonalé pohodlí lyžařů se na Javoru starají tři nejmodernější lanovky - šestimístná
kabinová a dvě sedačkové pro šest osob.
V letošní zimní sezóně je hostům na Velkém
Javoru k dispozici nový servis: Lyžaři si mohou
svoje vybavení rezervovat již z domova pouhým
kliknutím myši na svém PC a právě tak po skončení dne mohou na svém počítači zjistit délku
svých tras a výškový rozdíl, který ten den zdolali.
(více informací na internetové adrese
www.arber.de Skiline).
Zcela nová je v lyžařské sezóně 2012 aplikace
pro smartphone "iArber" se spoustou informací
o této lyžařské oblasti.
Od „modré“ pro začátečníky po „černou“ pro
profesionály sahá obtížnostní stupeň sjezdovek
na Javoru, každý se může rozhodnout podle
svých schopností. Kdo chce být obzvlášť rychlý,
tomu doporučujeme trať Světového poháru
Weltcupstrecke, která bude ve dnech 20. – 21.
března 2012 opět hostit Mistrovství Německa
ve slalomu a obřím slalomu. Celkem je pro lyžaře na "Králi Bavorského lesa" připraveno asi 15
km sjezdovek. A k tomu v blízkém okolí téměř
100 km upravených běžeckých tratí.
Javor je také ideální rodinnou horou. V prostoru
„ArBär-Kinderlandu“ jsou připraveny speciální
pojízdné koberce a čtyři pásové dopravníky pro
nejmenší děti a věčné začátečníky Rodinný
Cross-Park nabízí nyní ještě více tratí s mírnými
svahy, nové boxy pro lyžaře a snowboardisty.
Na měřené trati si mohou i ti nejmenší lyžaři
změřit svůj „obří slalom“.
Více informací k lyžařské oblasti na Javoru najdete i v českém jazyce na: www.arber.cz

