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Šumavský společný regionální skipas
Dobrá zpráva pro lyžaře – 5 lyžařských areálů ze středu Šumavy se domluvilo na společném skipasu!
Které areály se zapojily do tohoto projektu? Zadov - areál Kobyla, areál U Horejšů; Mitterdorf (D) - celý areál; Nové Hutě - vlek Tatrapoma, Kvilda - celý areál; Kubova Huť - celý areál;
Jak bude systém fungovat?
1. mezi českými areály a Mitterdorfem
Při nákupu 4 a vícedenní permanentky na lanové dráhy a vleky ve výše uvedených střediscích, máte v ceně permanentky JEDEN DEN lyžování v MITTERDORFU a
naopak – při nákupu 4 a vícedenní jízdenky v Mitterdorfu můžete lyžovat jeden
z těchto dnů v některém z českých areálů!
2. české areály mezi sebou – protože používáme stejný odbavovací systém tak jízdenky zakoupené a platné v areálech Kubova Huť, Kvilda, Nové Hutě, Zadov-U Horejšů jsou mezi sebou absolutně platné – tzn., že jízdenka zakoupená
v kterémkoliv z těchto areálů platí automaticky i v ostatních areálech. Jízdenky zakoupené v areálu Zadov- Kobyla platí také ve všech areálech, ale jízdenky zakoupené v ostatních areálech platí pouze na malých vlecích v areálu Kobyla
3. Zákazník, který bude chtít využít 1 den lyžování v Mitterdorfu si musí při nákupu
na pokladně požádat o vydání voucheru na který v Mitterdorfu po předložení společně s platnou jízdenkou dostane jízdenku na 1 den zdarma
Více Informací najdete na webových stránkách areálů: www.lazadov.cz, www.mitterdorf.cz,
www.novehute.cz, www.skikvilda.cz, www.ski-kubovka.com

Jízda přes louži
Tradiční jízda přes velkou louži na čemkoliv se uskuteční 17. března ve Ski areálu Špičák.
Přímo u nástupu na lanovku ve Ski areálu Špičák bude postaven bazén o délce zhruba 20m

Horažďovice – Mekka divadla
Tak nazývá naše město nestor divadelních přehlídek, pan Vlastimil Ondráček, bývalý předseda a
současný místopředseda Svazu divadelních
ochotníků. Je pro nás ctí, že k tomuto vyjádřední
se přidávají i ostatní divadelníci a odborná porota.
Letošní, již XXIX. ročník proběhne od pondělí 5.
března až do neděle 11. března. Asi se divíte proč
celý týden? Ale jsme přece Mekkou, a tak se pokusíme o malý festival divadla. V rámci celého dění
vystoupí i ochotnické soubory z blízkého okolí s
mimosoutěžními představeními.

V pondělí 5. 3. uvede Divadelní soubor Čelakovský
ze Strakonic hru Dámský krejčí, v úterý 6. 3. Spolek
divadelních ochotníků v Blatné komedii Charleyova
teta a ve středu 7. 3. Hartmanické ochotnické divadlo Tyl inscenaci Agentura Drahoušek. První soutěžní představení Annu Kareninu můžete shlédnout
ve čtvrtek 8. 3. v podání Tyjátru Horažďovice. Následující den, v pátek 9. 3. nás čekají dvě představení. Odpoledne vystoupí Podividlo ažažAŠ z Aše s
hrou Kauza Salome a večer Divadelní společnost
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hluboký 1,3m, který je zapotřebí překonat na lyžích, snowboardu, skibobu, skútru, surfu a
vlastně na čemkoli 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.
Závodí se v kategoriích: lyže, snowboard, speciály. Akce se aktivně účastní
jachtař David Kříž s manželkou Lucií. Dále
zde budou týmy Horsefeathers a Hitrádia
FM plus. Dále nebudou chybět hostesky,
davy diváků, alko x nealko občerstvení v
kiosku u Sekyrek, hudba, ceny pro vítěze od Horsefeathers. Do každé z kategorií lyže a
snowboard bude zapsáno pouze prvních 15 přihlášených. Minimální věk závodníků 15 let!
Začátek v 16 hodin. Přihlášky od 15 – 16 hodin u louže. Start - Kiosek U Sekyrek. Předstartovní příprava: Kiosek U Sekyrek. Super ceny pro vítěze: Horsefeathers, startovné 0 Kč. Bližší
informace na www.spicak.cz

Otevřený krajský přebor Jihočeského kraje
pořádá 10. 3. 2012 Krajský svaz lyžařů - úsek snowboardingu, SK Snowriders Vimperk,
Město Vimperk a Lyžařský areál Zadov v LA Zadov na sjezdovce Kobyla – v areálu
Snowparku.

Žumbera Plzeň uvede inscenaci Klíče na neděli.
V sobotu začne divadelní maratón již dopoledne, kdy Divadelní soubor Jezírko Plzeň sehraje
Lovu zdar!, hned po obědě Divadelní soubor
Víc než chleba Plzeň hru Polis, odpoledne Divadelní soubor M+M Hranice Půldruhé hodiny
zpoždění a večer Divadlo bez zákulisí Sokolov
inscenaci Urvi to! V neděli 11. 3. nás čeká jediné – mimosoutěžní představení- Píseň o Viktorce, které uvede Divadelní studio D3 Karlovy
Vary.
Poté následuje závěr přehlídky. Odborná porota zhodnotí průběh celého týdne, předá jednotlivá ocenění a vyhlásí vítěze přehlídky, který je
doporučen na národní přehlídku. Nesmíme
však zapomenout ani na diváckou porotu, která
předá cenu diváka a pan starosta udělí hlavní
cenu „Horažďovickou perlu“. No, a pak... už jen
potlesk, slzičky a loučení: „Tak zase za rok!“
Přijďte, i Vy, do horažďovického kulturního
domu podpořit ochotníky z blízka i daleka. Váš
potlesk je pro ně největší odměnou za herecké
výkony.
Za pořadatele Libuše Mužíková

Z lipenské zimní karty hosta se
stává celoroční
Na sjezdovkách leží až 90 centimetrů sněhu a na
lyžaře i snowboardisty tak ve Skiareálu Lipno čekají ideální podmínky.

Program:
9.30 –10.30 – prezence závodníků
9.30 – 10.40 – trénink, technická porada/meeting/
10.45 – 11.45- kvalifikace slope style
12.15 – 13.15 – finále slope style
13.30 - 15.30 - kvalifikace a finále Big Airu
15.00 – vyhlášení výsledků
15.30 – konec závodu
Disciplina – slope style. Závodníci seřazení podle kategorií nejprve absolvují dvoukolovou kvalifikaci. Pak se
určí počet závodníků, kteří postoupili do finále - podle
počtu dosažených bodů z kvalifikace. Počet finálových
jízd i účastníků finále určí hlavní rozhodčí závodu.
V případě nedostatečného počtu závodníků
v kategorii (do 4) se kategorie sdružují směrem nahoru
a odpadá také kvalifikace.
Disciplina - Big Air. Přihlášení závodníci absolvují 2 kolovou kvalifikaci. 8 nejlepších v kvalifikaci
postoupí do finále. V případě nedostatečného počtu
závodníků se jede pouze finále.
Závazné přihlášky do 9. března 2012 na adresu závodní kanceláře, nebo na mail:
Josef.Bejcek@seznam.cz, nebo na adresu ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, 38501 Vimperk.
Přihlášky je možné podat také přímo v místě a v den závodu a to do konce prezentace. Pořádající může doplnit závodníky do maximálního limitu propustnosti tratě.
Startovné: členové SK Snovriders Vimperk a Svazu lyžařů zdarma, děti – 50 Kč, juniorská
a dospělá ktg - 100 Kč.
Kategorie: Děti - chlapci a děvčata do 13 let / junioři, juniorky - 14-16 let / muži, ženy - nad
17 let /
Pozn. - věk je nutné prokázat (OP, pas, průkaz Svazu lyžařů, karta ZP, apod.)

Už teď však provozovatelé skiareálu respektive
letního Active park Lipno přemýšlí, jak zpříjemnit hostům i letní dovolenou v okolí Lipenského
jezera.
„Těší nás, že většina lyžařů využívá naši kartu
hosta Lipno Card, díky níž mohou získat řadu
slev, a to nejen na skipasy, ale například i
v půjčovně Intersport Rent nebo lyžařské škole,“ připomíná výhody karty ředitel skiareálu
Petr Dušek.
Novinkou je, že modrobílá kartička s logem
sněhové vločky o velikosti platební karty
v hodnotě 99 korun bude platit i po skončení
letošní lyžařské sezóny. Znamená to, že návštěvník Lipna, který dostal LIPNO CARD zdarma od svého ubytovatele či si ji zakoupil
v některém z prodejních míst v zimní sezóně,
může s toutéž kartou čerpat slevy i v sezóně
letní. Jitka Fatková, ředitelka společnosti Lipensko, to považuje za dobrou zprávu pro návštěvníky celé oblasti kolem Lipenského jezera.
„Lipno Card jsme pro loňské léto nabídli jako
novinku a podle našich informací si ji hosté
velmi pochvalovali. Už pro zimní sezónu změnila podobu a místo papírové karty ve fólii se
změnila v pevnou plastovou. V současné době
jednáme s provozovateli nejrůznějších sportovních aktivit i kulturních institucí o jejich zapojení do systému slev, které opět našim hostům díky kartě nabídneme,“ dodává Fatková.
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Představujeme SKI areál Kubova Huť
Kdo projíždí Šumavou z Vimperka směrem na Strážný a dále do SRN, nemůže minout
tento lyžařský areál. K areálu je dobré spojení také autobusem nebo vlakem z Vimperka i
Volar. Parkování přímo u areálu je pro návštěvníky zdarma.
SKI areál provozuje obec Kubova Huť, která se do proměny nezáživného a hlavně nevydělávajícího areálu pustila v roce 2000. Do té doby zde byly v provozu dva vleky – jeden na svahu Obrovec a kotvičkový vlek na školním svahu.

Pohádkový výlet nejen pro
děti
16. března vás České dráhy spolu se známým
režisérem a pohádkovým králem Zdeňkem
Troškou a jeho ministry Jihočeského pohádkového království zvou na pohádkovou jízdu parním vlakem z Českých Budějovic do Netolic a
zpět, která proběhne v rámci 10. ročníku pohádkového dne a oslav 10. výročí infocentra
Netolice. Ve stanici Dívčice se uskuteční autogramiáda Zdeňka Trošky.

Místní dlouho přemýšleli, jak zatraktivnit celý areál, a proto začali roku 2000 s jeho obnovou. A změny přinesly tržbu o dva řády vyšší. Zvýšila se zaměstnanost cirka o dvacet lidí,
vznikla lyžařská škola a obě sjezdovky dostaly novou podobu. S novinkami začal narůstat i
zájem lyžařů, což potvrzují místní penziony, které jsou během zimní sezóny téměř neustále
plně obsazené, převážně rodinami s dětmi a školami, které místní svahy využívají
k lyžařským výcvikům.
Na Obrovci vyrostl pěkný lyžařský areál, přímo pod svahem je restaurace, půjčovna a
servis lyží s možností koupě lyžařských potřeb a dnes již druhým rokem je areál vybaven zasněžovacím systémem, který je schopen udržet provoz po celou zimní sezónu. Výhodou je i
dobré propojení obou sjezdovek.
Největší mírou se na provozu podílí obec, která do rozvoje lyžování za posledních 9 let
získala 15 miliónů korun. Od roku 2011 je na svahu instalována slalomová dráha, kde si každý vyzkouší, jak hbitý je lyžař a může si změřit i čas. Vedle Obrovce je snow park a cross trať
s novými atrakcemi. Sjezdovky jsou strojově upravovány. Od letošního roku je zde několik
novinek. Mezi ty hlavní patří propojení s ostatními areály na Šumavě přes čipové karty, což
umožňuje lyžování na jeden ski pas také na Zadově, v Nových Hutích, Kvildě. Za nákup čtyřdenního skipasu získáte v ceně permanentky jeden den lyžování v bavorském Mitterdorfu a
naopak – při nákupu 4 a vícedenní jízdenky v Mitterdorfu můžete lyžovat jeden z těchto dnů
v některém z českých areálů.
Kubovohuťský Ski areál nabízí mnoho kvalitních služeb a stává se vyhledávaným místem
k pořádání různých závodů a show. Letos v únoru se zde konaly závody Jihočeského poháru
v alpském lyžování, snowboard a skikros a předváděcí akce lyží, kde si každý mohl vyzkoušet
kvalitní lyže od slalomek po obřačky, tvrdost a servis lyží.
3. března se v Kubově Huti uskuteční
druhý závod Básumského poháru pro neregistrované lyžaře, kde čeká na závodníky a
přítomné malé překvapení. V závěru sezóny
se zde bude konat tradiční lyžařský karneval.
Sjezdovka Obrovec je 500 metrů dlouhá
s převýšením 128 metrů a je určena zdatnějším lyžařům. Zejména její horní část je
s větším sklonem přímo ideální pro dlouhý a
střední oblouk a jízda v hranách nabízí nádherný carving. Střední část s přechodem do cílového svahu rovněž nabízí solidní jízdu a zde
mohou využít své zkušenosti i méně zdatní lyžaři. Od střední části je též večerní lyžování.
Školní svah měří 240 metrů s 60 metrovým převýšením a je určen hlavně pro rodiny
s dětmi. Svah, kde je ski škola, je dlouhý 80 metrů. Přepravu zajišťuje lanový vlek a pro výuku je připraven dostatek velmi zkušených instruktorů.
Nesmím opomenout i zájemce o Bílou stopu, tedy milovníky úzkých lyží. Nad Obrovcem
je nástup do běžecké stopy, které vás zavedou nejen na okruh okolo tohoto Šumavského
vrcholu, ale dál je možnost zajet až na Šindlov a odtud pokračovat na Borovoladsko či ke
Kvildě. SKI areál provozuje na 25 km běžeckých stop, které pravidelně strojově udržuje. Stopy jsou jak pro klasiku, tak pro volný styl (bruslení) a vedou malebnou krajinou kolem Obří

Program:
České Budějovice / 8:30 /
Uvítání pohádkového krále Zdeňka Trošky v
nádražní hale a jeho uvedení do vlaku / 8:55 /
Odjezd parního vlaku do Netolic
Dívčice / 9:32 – 9:56 /
Autogramiáda Zdeňka Trošky
Netolice / 10:23 – 11:00 /
Příjezd a slavnostní přivítání pohádkového vlaku starostou Netolic
11:00 – 11:15 / Kostýmový průvod na náměstí
(pokus o rekord v počtu pohádkových postav z
Troškových filmů) – pohádkové masky vítány!
11:15 – 12:00 / Přivítání krále Petrem Vokem z
Rožmberka a přijetí Blanského lesa – Netolicka
do Pohádkového království
12:00 / Autogramiáda Zdeňka Trošky – program se soutěžemi pro děti a občerstvením /
13:50 / Odjezd parního vlaku do Českých Budějovic
Jizdné je jednotné a platí z jakékoliv stanice pro
jízdu tam i zpět. (děti do 6 let 50 Kč, děti do 15
let 100 Kč, cestující nad 15 let 200 Kč Každý
cestující obdrží originální pamětní jízdenku.
V rámci kulturního programu uvidíte: ■ výstavu
k 10. výročí založení Pohádkového království
Zdeňka Trošky s logovtipy Jaroslava Kerlese ■
vystoupení rockové kapely Rošťáci, tanečního
souboru Tanečky, pěveckého sboru Netoličtí
Vrabčáci a taneční skupiny Dance ■ hlasování o
logovtip 2012.
Místo ve vlaku je nutno rezervovat předem na telefonním čísle: 972 544 691 nebo na e-mailové adrese: jiznicechy@cd.cz. Rezervace jsou možné od
13. února do 15. března 2012. Rezervované jízdenky a místenky budou připravené k vyzvednutí v ČD
Centru České Budějovice, popřípadě dle dohody na
jiném místě.
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hory, k Světlé hoře (od níž je nedaleko pramen Volyňky), Bukovec, Kamennou přes Michlovu
Huť zpět na Obrovec anebo se dá jet k Šindlovu a odtud k Novým Hutím či Borové Ladě. (viz
mapa č.3 Bílá stopa na Šumavě - centrální Šumava, která je ke stažení na
www.bilastopa.cz).
Provozní doba areálu je od 9 do 16 hodin. Obrovec nabízí ve středu, v pátek a v sobotu i
večerní lyžování v době od 18 do 21 hodin a pohled dolů k dalšímu malému SKI areálu
v Horní Vltavici stojí opravdu za to. Všechny potřebné informace naleznete na webových
stránkách www.ski-kubovka.com

Nové sběratelské karty
provedou Šumavou
Klub českých turistů je od roku 2005 garantem
sběratelské aktivity pod názvem „Sběratelské
karty KČT“.

Představujeme SKI areál Nad Kovárnou Horní
Vltavice
Od LA Kubova Huť leží pět kilometrů ve směru na Strážný a nabízí též solidní služby.
Rovněž jeho výhodou je, že se nachází u hlavní silnice č. I/4. ve směru Vimperk - Strážný.
Areál Nad Kovárnou nabízí velmi dobré podmínky pro rodiče s dětmi, je vhodný pro začátečníky a zábavu si užijí i milovníci snowboardu. Také je areál využíván školami pro lyžařské výcviky. Parkovací plocha je hned pod sjezdovkou. Výhodou svahu je severní strana, na
které dlouho vydrží přírodní sníh.
V Horní Vltavici má lyžování velkou a dlouhou tradici. Samotný areál vyrostl již
v šedesátých letech, kdy místní tělovýchovná jednota založila oddíl lyžování. V roce 1971
zde byl vystavěn první vlek háček (kotvička), který sloužil až do roku 2001. Od té doby prošla
sjezdovka Nad Kovárnou velkou proměnou. Byl postaven vlek Tatrapoma, který
velmi pomohl k větší návštěvnosti areálu. V roce 2004 byla sjezdovka prodloužena do současné podoby. Také byl vybudován systém technického zasněžování, které bylo první v malých areálech
v této části Šumavy, a tím se značně
prodloužila lyžařská sezóna. Byla pořízena rolba k úpravě sjezdovek. V další
fázi přibyl dětský svah, kde jsou dva malé vleky. Zde se nachází i lyžařská škola.
Pod sjezdovkou se mohou lyžaři posilnit ve stánku s občerstvením.
Provozní doba areálu je od 9 do 16 hodin. Večerní lyžování je v pátek a sobotu od 18 do 21
hodin. SKI areál provozuje obec Horní Vltavice. Sjezdovka nad Kovárnou měří 450 metrů
s převýšením 90 metrů. Dětská školní sjezdovka měří 150 metrů s převýšením 15 metrů.
Bílá stopa v okolí areálu se v současné době nenajíždí.
Akce na sjezdovce: 10. března - finále Básumského poháru v alpském lyžování neregistrovaných žáků. Tento závod se narodil právě zde v loňském roce a uskutečnil se v Horní Vltavici a Kubově Huti, letos se k závodu přidali provozovatelé areálu v Českých Žlebech. Je to
jistě krok k zvýšení soutěživosti mezi dětmi v našem regionu. O celém závodě vás budu informovat po jeho skončení.
Všechny potřebné informace naleznete na stránkách www.skivltavice.cz/skivltavice/

Březnové akce na Šumavě
1. 3. 2012 / Klatovské hudební čtvrtky / Klatovy, ZUŠ J. Kličky
Koncert, večer laděný do jazzu • www.klatovy.cz
2. 3. 2012 / Míček Flíček /Sušice, Sokolovna
Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě před představením. Od 17 hodin.
www.mkssu.cz
2. 3. 2012 / Závody – nejmladší lyžaři a snowboardisté / Železná Ruda, LA Alpalouka
Od 14 hodin, večer Dětská maškarní diskotéka od 19 hodin v Disko Clipu. Tel. 602 647 646.

Prostřednictvím těchto sběratelských a zároveň
herních karet se turisté dozvídají bližší informace o různých lokalitách v České republice.
Na kartách, jež jsou opatřeny číselnou řadou,
sběratelé také naleznou různá hesla, která je
nasměrují k pokladu. Nyní jako novinka vychází
edice šesti karet s turistickými místy na Šumavě.
Více jak 900 známých i méně známých lokalit v
České republice přibližují sběratelské kartičky,
které jsou součástí projektu Klubu českých turistů s názvem „Sběratelské karty KČT“. Kartičky, jež vyrábí a vydává pražská firma TAUSIG servis, jsou skladné a odolné proti poškození.
Nyní se do Informačních středisek (IS) Správy
NP a CHKO Šumava dostává jako novinka edice
šesti kartiček na téma Šumava. „Sběratelé si
mohou zakoupit kartičky s fotografiemi našich
IS Alžbětín, Idina Pila, Kašperské Hory, Rokyta a
Stožec. Na druhé straně kartičky jsou napsány
údaje o konkrétním místě i dalších zajímavostech z okolí, a to včetně kontaktů, a je zde také
uvedeno heslo do křížovky. Vyluštěním této
křížovky mohou totiž sběratelé najít poklad, o
kterém se více dozví na webových stránkách
www.cestykehvezdam.cz. Kartičky se pro sběratele stávají příjemným průvodcem po turistických místech a hezkou vzpomínkou na ně,“
sdělila metodička pro IS Jana Sýsová. Cena jedné kartičky je 25 korun.
Jana Zvettlerová; tisková referentka Správy NP a
CHKO Šumava

Programy pro veřejnost v NP
Šumava
Tvořivé dílny
IS a SEV ve Vimperku, Stožci nebo Kašperských Horách připravuje po celý rok pro zájemce různé tvořivé dílny. Také v březnové nabídce programů pro
veřejnost si kažký najde zajímavé téma.
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2. 3. 2012 / „Nezbedný ples“ / Horažďovice, KD 20:00 hod
Hraje kapela Fortuna, taneční vystoupení, květinou neurazíš, malé občerstvení, dámská volenka, po půlnoci obsluha nahoře „bez“. Od 20 hodin. Předprodej vstupenek od 16. února,
tel: 376 512 237, 376 511 890.

První březnovou tvořivou dílnu s názvem
„Nenuďme se doma“, chystá na středu 7. 3.
2012 od 17.00 hodin IS Stožec.

2. 3. 2012 / Současné čínské umění / Klatovy, galerie
Přednáška básníka, prozaika a performera Milana Kozelky. • www.gkk.cz

Zájemci se dozví, jak naši předkové vyplňovali
čas zimních chladných dnů předením a tkaním.

3. 3. 2012 / Karneval na sněhu / Zadov
Relax Zadov u Horejšů, slalom na lyžích – jízdy masek a diskotéka. • www.sumava-zadov.cz

Druhá tvořivá dílna nazvaná „den
s kolovrátkem“ se uskuteční ve čtvrtek 8. 3.
2012 od 13.00 hodin v Kašperských Horách.

3. 3. 2012 / Bázumský pohár / Skiareál KubovaHuť
Seriál regionalnich lyžařských zavodů pro mladé neregistrované lyžníky. • www.skikubovka.com
3. 3. nebo 10. 3. 2012 / Dětské maškarní odpoledne / Kašperské Hory, Horský klub
Zábavné maškarní odpoledne pro rodiče s dětmi. Pro více informací volejte 376 503 412.
www.sumava.net/ickhory
4. 3. 2012 / O cenu města Klatov / Klatovy, KD
Postupová soutěž v tanečním sportu. • www.klatovy.cz
4. 3. 2012 / Rob Beckerman: Caveman /Prachatice, Městské divadlo
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show. Od 19 hodin. • www.kisprachatice.cz
5. – 11. 3. 2012 / Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla / Horažďovice
Na přehlídku se sjíždějí amatérské ochotnické soubory z Plzeňského a Karlovarského
kraje, vítěz přehlídky postupuje na Národní přehlídku "Divadelní Děčín / Třebíč"
www.klatovynet.cz/horazdovice/
6. 3. 2012 / Expediční kamera / Prachatice, Městské divadlo
Již třetí pokračování festivalu krátkometrážních filmů s cestovatelskou tématikou. Od 17
hodin. • www.kisprachatice.cz
7. 3. 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. – 11. 3. 2012 / 29. Západočeská divadelní přehlídka amatérských divadel / Horažďovice
Bližší informace na tel: 376 512 237.
9. 3. 2012 / Finále jazzové soutěže pro mladé kapely / Prachatice, Městské divadlo
Finále soutěže mladých jazzových kapel z České republiky, Německa a Rakouska pořádaná
pod záštitou známého česko amerického jazzmana Rudyho Linky. • www.kisprachatice.cz

Na této velmi oblíbené tvořivé dílně se dozvíte, co je třeba udělat, než si upletete svetr.
Naučíte se prát, česat, spřádat a dále zpracovávat ovčí rouno. Vyzkoušíte si zpracování
ovčího rouna plstěním suchou i mokrou technikou a odnesete si vlastnoručně vyrobený
výtvor.
V učebně SEV ve Vimperku se ve čtvrtek 15.
3. 2012 dozvíte, jak jde použitý papír dále
zpracovávat a na co lze použít.
Sami si budete moci vyrobit vlastní arch papíru, který se dá použít jako netradiční přáníčko, desky na notýsek či si z něj lze vyrobit zajímavý obrázek. Cena programů je 20 Kč. Na
akci v SEV Vimperk je však nutné předchozí
objednání, a to na telefonním čísle 731 530
276 nebo 388 450 210.

Na sněžnicích kolem Kvildy
Návštěvníci NP Šumava mají možnost si ve
středu 7. 3. a 14. 3. 2012 vyzkoušet chůzi na
sněžnicích, pokud se účastní již tradičního
programu pro veřejnost s názvem „Na sněžnicích kolem Kvildy“.

9. 3. 2012 / Kašpárkova komedie s drakem /Sušice, Sokolovna
Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě před představením. Od 17 hodin.
www.mkssu.cz
10. 3. 2012 / Klatovská dechovka / Klatovy, KD
Jednodenní festival dechové hudby z Čech, Moravy a Slovenska. Od 16 hodin.
www.klatovy.cz
10. 3. 2012 / Velký maškarní dospělácký rej / Chanovice, KD
Začátek ve 20 hodin, vstupné: masky 50 Kč, nemasky 80 Kč. • www.chanovice.cz
10. 3. 2012 / Bázumský pohár / Skiareál Horní Vltavice

Výlet je doplněn vyprávěním o historii, místopisu a přírodních poměrech Kvildska.
Zájemci o tuto akci, která je zpoplatněna částkou 30 Kč, se musí předem objednat na telefonním čísle 388 435 544 v IS Kvilda. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
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Seriál regionalnich lyžařských zavodů pro mladé neregistrované lyžníky.
www.skivltavice.cz
10. 3. 2012 / 14. Chodský bál/ Domažlice, MKS
Účinkují: Folklorní soubor ZUŠ Domažlice, mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí, Chodský
sbor Mrákov, ženský pěvecký sbor Canzonetta, Domažlická dudácká muzika, Národopisný
soubor Postřekov. K tanci hraje dechová hudba Hájenka pod vedením Miroslava Palečka.
Večerem provází Josef Kuneš. Účast v krojích vítána. Začátek ve 20 hodin. •
www.idomazlice.cz

Pohledy do krajiny
Tradiční cyklus večerních přednášek pořádá
každou středu: 7. 3., 14. 3., 21. 3. a 28. 3.
vždy od 18 hodin IS a SEV Kašperské Hory.
Předkášky s promítáním na různá témata a
z různých koutů světa s názvem „Pohledy do
krajiny“ jsou velmi oblíbené a IS Kašperksé
Hory jej připravuje každý rok pro návštěvníky
NP Šumava .

13. 3. 2012 / Bulačina / Domažlice, MKS
Komponovaný program k 45. výročí úmrtí Jindřicha Jindřicha. Účinkují: Canzonetta, Jan
Fraus, Josef Štefan, Milada Nejdlová. Host programu: Mgr. Kamil Jindřich. Pořadem provází:
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc a Mgr. Josef Nejdl ml. Režie: Marie Hanáčíková a Jan Holoubek. Od 19.30 hodin. • www.idomazlice.cz
14. 3. 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. 3. 2012 / II. abonentní koncert / Domažlice, MKS
Večer klavírní improvizace věnovaný Jindřichu Jindřichovi. Účinkuje Jiří Pazour – klavír. Od
19.30 hodin. • www.idomazlice.cz
15. 3. 2012 / Putování časem /Klatovy, společenský sál knihovny
Zdánlivě pustá a zapomenutá místa Šumavy ožívají ve vzpomínkách spisovatelky Marie Malé. Při besedě bude také promítnut stejnojmenný film, který vyrobila Česká televize. Od 18
hodin.
15. 3. 2012 / Jižní Čína a její kouzelné čaje / Klatovy, hifiklub
Přednášku o čínských tmavých čajích Pu-Erh a Hei Cha s praktickou degustací doladěnou
originálními obrázky s cestopisnou vsuvkou a minivýstavkou čajů připravil Ing. Zdeněk Nepustil, od 19.30 hodin.

Témata jednotlivých programů, jejichž cena je
10 Kč, budou vždy před termínem uveřejněna
na webových stránkách www.npsumava.cz

Výlet do NP Bavorský les
Návštěvníci NP Šumava se mohou také
účastnit nových programů. V pátek 30. 3.
2012 se uskuteční výlet do centra NP Bavorský les, kde zájemci navštíví Dům divočiny
Falkenstein – místo zážitků, nových informací
a her pro děti i dospělé a prohlédnou si zvířecí výběhy a jeskyni z doby kamenné.

16. 3. 2012 / Pohádkový den se Zdeňkem Troškou / Netolice
Den plný her a zábavy nejen pro děti. Parní vlak Peklík. • www.netolice.cz
16. 3. 2012 / Dobrá víla Jarmilka /Sušice, Sokolovna
Loutková pohádka pro nejmenší. Od 17 hodin. • www.mkssu.cz
16. 3. 2012 / Ševčíkovy hudební večery/ / Horažďovice, secesní sál hotelu Prácheň
Trio Bardolino a muzikálová zpěvačka Jana Procházková. Program, který byl uveden v Národním divadle v Praze, je divácky velmi úspěšný. Od 19 hodin, rezervace na mobilu 603 229
559 nebo na adrese Jitka.Kutisova@seznam.cz.
17. 3. 2012 / Jízda přes louži / LA Špičák na Šumavě
Tradiční jízda přes velkou louži cca 20 m na čemkoli nemotorovém! Začátek od 15 hodin.
www.spicak.cz
17. 3. 2012 / Odyssea / Horažďovice
Rocková zábava, od 21 hodin v KD. • www.klatovynet.cz/horazdovice/
18. 3., 25. 3. a 1. 4. 2012/ 15. Štítek města Prachatic/ Prachatice, Městské divadlo
Přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro děti. Od 15 hodin.
www.kisprachatice.cz
20., 23., 27., 30. 3., 3. a 6. 4. 2012 / 39. Štít města Prachatic/Prachatice, Městské divadlo

Další podrobnosti o výletu se návštěvníci dozví
na telefonním čísle IS Alžbětín - 376 387 060
nebo 731 530 441.
Sraz všech účastníku je v uvedený termín v
9.30 hodin před informačním střediskem.
Upozorňujeme, že na vlakovou jízdenku budou zájemci potřebovat hotovost - dospělí
4,20 €, děti 2,10 € a na zakoupení 3D brýlí 1 €.

Zimní pozorování zvěře
Poznejte život jelena a jiných zvířat ve volné
přírodě.

www.isumava.cz
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Nepostupová přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro dospělé. Od 19 hodin. • www.kisprachatice.cz
20. – 21. 3. 2012 / Prodejní trh / Horažďovice
www.klatovynet.cz/horazdovice/

Pozorovací sruby Beranky u Srní a Jelení Vrchy
u Nové Pece umožňují i méně informovaným a
zasvěceným návštěvníkům pozorování divokých zvířat ve volné přírodě.

21. 3. 2012 / Solasido / Klatovy, KD
Finálový večer pěvecké soutěže pro děti a mládež od 19 hodin. • www.klatovy.cz
21. 3. 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
22. 3. -8. 4. 2012 /Velikonoční dekorace /
Klatovy
Výstava v atriu KD. • www.klatovy.cz
22. 3. 2012 / Klatovské hudební čtvrtky / Klatovy
Koncert ZUŠ J. Kličky – večer se sborovým
zpěvem. • www.klatovy.cz
23. 3. 2012 / Český funkcionalismus / Klatovy, Galerie
Přednáška Zdeňka Lukeše. Avantgardní tvorba meziválečného období z éry, kdy československá architektura a design patřily k absolutní světové špičce. • www.gkk.cz
24. 3. 2012 / Hasičský ples / Železná Ruda
Tradiční ples hasičů v hotelu Belveder, tel. 376 397 150.
28. 3. 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

Zimní pozorování má zvláštní režim, aby nedocházelo k nežádoucímu rušení jelení zvěře v
době jejího strádání vlivem klimatických podmínek. Na obě místa je nutné předchozí objednání. Srní tel.:376 599 225, Stožec tel.:388
335 014. Délka trasy 1,5 km. Teplé oblečení,
účast bez psů. Akce se koná dle sněhových
podmínek. Bližší informace ke všem programům naleznete na www.npsumava.cz

Poznejte méně známá místa
v pošumaví
Vrch Prašivice u Nalžovských
Hor
Přírodní anglický park nad městečkem byl založen
v době přestavby zámku v Nalžovských Horách
kolem roku 1840.

28. 3. 2012 / Walter Phishbacher NY3 / Prachatice, Městské divadlo
Koncert americké jazzové kapely. Od 19 hodin. • www.kisprachatice.cz
29. 3. 2012 / Klatovské hudební čtvrtky / Klatovy
Koncert ZUŠ J. Kličky – klavírní recitál. • www.klatovy.cz
30. 3. 2012 / Noc s Andersenem / Klatovy, knihovna
Večer na podporu dětského čtenářství, od 18 hodin. • www.klatovy.cz
31. 3. 2012 / Country bál / Klatovy KD
Začátek ve 20 hodin. • www.klatovy.cz

Je v něm umístěno několik kamenných plastik
zvířat, na vrcholku je umělá zřícenina, tvořena
zdí s věžemi a bránou a napodobující původní
rodové sídlo rodu Taaffů (tehdejších majitelů
Nalžovských Hor), hrad Ballymotte v Irsku.
Přístup: Z Nalžovských Hor cca 1,5 km po trase
modré turistické značky.
GPS: 49°20'27.775"N, 13°33'30.577"E

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.
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