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Velikonoce "u Stifterů"
Na Květnou neděli 1. 4. 2012 se opět otevírá veřejnosti Památník - rodný dům Adalberta
Stiftera v Horní Plané.
Po zimní přestávce jste srdečně zváni (zvláště dívky) na vyrábění „líta“ od 10 hodin. Na Bílou sobotu 7. 4. se uskuteční „vajíčkový den“ s velikonoční dílnou, povídáním a ukázkami zdobení
kraslic. Přineste si s sebou vyfouklá či syrová vejce. Od 14 do 17
hodin.
Na Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí 8. - 9. 4. si budete moci prohlédnout vajíčkovou výzdobu světnice. Otevírací
doba: úterý - neděle 10-12,30/13,30-18 hodin, na Velikonoční pondělí bude mimořádně
otevřeno.

Příjem žádostí o značku "ŠUMAVA originální
produkt®" pro výrobky a služby v cestovním
ruchu
Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. zahajuje příjem žádostí o značku
"ŠUMAVA originální produkt®".
Výrobci nebo zemědělci, kteří vyrábějí či pěstují své produkty
na území okresů Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český
Krumlov a provozovatelé, nabízející ubytovací či stravovací
služby na území okresů Klatovy, Prachatice a Český Krumlov,
mohou podávat své žádosti do 30. dubna 2012 elektronicky
na webu regionálních značek na odkazu: www.regionalniznacky.cz a zároveň vytištěné s nezbytnými přílohami také
přátelskost místních lidí, rozsah a dostupnost ubytovacích a

Překvapení z vajíčka ve
Vyšším Brodě
V pátek 6. 4. 2012 jste srdečně zváni od 14
hodin do cukrárny Eva na tradiční zdobení velikonočních vajíček.
Od 13 hodin budou v parku před radnicí k
prodeji zdobené kraslice a pro děti bude připraveno kočovné muzeum strašidel, 4 pohádková soutěžní stanoviště a 4 oživlá strašidla.
Dále zde bude dětská výtvarná dílna, kde se
pokusíme o korálkový rekord pro dobrou věc budeme společně navlékat korálky a vytvoříme
nejdelší navlečenou korálkovou šňůru, kterou
pak darujeme zdravotně postiženým na jejich
kreativní tvoření! Přineste si s sebou jakékoliv
korálky k společnému navlékání.
Dále bude k dispozici malování pro děti - vybarvování obrázků s velikonočními motivy, skákací hrad pro děti a od 14°° pohádkové
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stravovacích zařízení, orientační značení a poštou na adresu RRA Šumava (384 73
Stachy 422), kde také obdrží veškeré informa- ce u regionální koordinátorky značky,
paní Kateřiny Vláškové.

představení „O Palečkovi“ a od 16°° pohádkové představení „Červená Karkulka“.
Přijďte si užít velikonoční atmosféru!

Odemykání Vltavy
Půjčovna kánoí a raftů Ingetour a Město
Vyšší Brod Vás zvou dne 14. dubna 2012 do
Kempu pod Hrází ve Vyšším Brodě na tradiční akci – Odemykání Vltavy.
Program: Pátek 13. 4. 2012
20:00 Vodácký večer v Kempu Pod Hrází •
k tanci a poslechu hraje skupina Hastroš

Regionální značky se dále rozrůstají
V současnosti je v systému značek zapojeno 18 regionů a další 3 regiony požádaly o
přijetí. Na přiložené mapce je zakresleno 17 oblastí, kde již značka úspěšně funguje.
Nejmladší ze skupiny - MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®" která přistoupila na
sklonku loňského roku, na mapce ještě zobrazena není.
A jak si vedeme na Šumavě?
Od počátku své existence bylo výrobcům uděleno celkem 87 certifikátů, službám pak 32
certifikátů. V současné době aktivně užívá značku 75 výrobců a 31 služeb. O obnovu si požádalo 48 výrobců a 17 služeb, naopak nebylo prodlouženo 15 certifikátů pro výrobky a 1 pro
služby.

Sobota 14. 4. 2012
9:30 zapůjčení lodí a vodáckého materiálu
– ZDARMA • 10:30 odemknutí Vltavy a zahájení vodácké sezóny za účasti starosty města
Vyšší Brod Ing. Milana Zálešáka a olympijského vítěze v kanoistice Lukáše Pollerta;
10:45 požehnání řece Vltavě převorem vyšebrodského kláštera P. Janem Justinem
Berkou, Ocist; 11:00 splouvání Vltavy do
loděnic Ingetour v Rožmberku nebo
v Nahořanech.
Přeprava osob zpět do Vyššího Brodu: loděnice Ingetour v Rožmberku ve 13:00,
14:00, 16:00 • loděnice Ingetour v Nahořanech v 15:30.
Doprovodný program v Kempu Pod Hrází
(10:00 – 12:00) • hraje skupina Hastroš •
vyprávění vodníka Brodimila • testování nového raftu Kulta Revo 345 • soutěž v hodu
záchranným házecím pytlíkem • opékání
buřtů, selete.

Šumavský pivovar Vimperk opět oceněn
na Jarní ceně českých sládků 2012
Po úspěchu na Jarní ceně českých sládků 2011, kde získal 1. místo Vimperský polotmavý
ležák 12° a 3. místo Vimperský tmavý speciál 13°, je to letos nově vařené pivo Vimperský
Märzenbier 14°, které získalo 2. místo v kategorii speciálních polotmavých piv.
Již 6. ročníku soutěže pořádané Českomoravským svazem minipivovarů, která se v sobotu
24. 3. konala jako každoročně na Zvíkově, se letos zúčastnilo 56 minipivovarů s 209 pivy.
Šumavský pivovar toto
úspěšné pivo dává na
výčep o Velikonocích od
4. dubna 2012.
Tímto pivem Šumavský
pivovar navazuje na historicky vařená piva ve
Vimperku v dřívějších
dobách. Piva typu Märzenbier byla původně
piva vařená v březnu dubnu v návaznosti na
zákaz vaření piva v dalším
letním období, vždy

Ubytování, zapůjčení kánoí a raftů, přeprava
lodí a osob: ubytování ve vlastních stanech
nebo v ubytovně Ingetour v Kempu Pod Hrází. Rezervace pokojů na www.ingetour.cz.
Pro účastníky slavnostního „odemykání“ zapůjčení kánoí a raftů tento den ZDARMA • doprava osob zpět do Vyššího Brodu za poplatek
30 / 40 Kč. Rezervace lodí nutná! tel.: 775 748
800, info@ingetour.cz, www.ingetour.cz nebo
www.vyssibrod.cz

Stodůlky - příběh zmizelé
vesnice
Pod prachem času pohřbená vesnice znovu
ožije na unikátních dobových fotografiích,
které jsou dnes již ojedinělou vzácností.
Stodůlky patřily k největší šumavské královácké rychtě a daly by se označit jako historický skvost Šumavy. Dnes se jejich torzo krčí
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silnější, aby dozrávala v průběhu celého léta. Od doby umělého chlazení byla vařena celoročně. Obvykle z vídeňského sladu, polotmavé barvy, spodně kvašená, dobře chmelená.
Ing. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar, Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

pod horou Křemelná, a tak návštěvník může jen
tušit, kde odpočívají zbytky dvou mlýnů, pily,
několika hostinců, kaple sv. Sebastiana či legendární usedlosti Balthashof, která patřila k
největším v Královském hvozdu.

Bázumský pohár má za sebou druhý ročník
Závod, který vymyslel v roce 2011 Jaroslav Mach, správce SKI areálu v Horní Vltavici, se
rozrostl. V prvním ročníku se závodilo ve SKI areálech Horní Vltavice a Kubova Huť. Soutěžení bylo určeno pro děti v lyžařské škole na Kubově Huti a pro děti škol Horní Vltavice,
Lenora a Volary. Závod byl moc pěkný a zajímavý, měl úroveň a všem účastníkům se líbil.
V letošním roce jsme připravovali druhý ročník a zájem o závod měli i lyžaři ze SKI klubu
Šumava Volary. S nápadem, že by všechny tři závody zaštítil mikroregion Horní Vltava –
Boubínsko, přišla paní Zdenka Lelková, a proto letošní ročník dostal nový rozměr. Proběhl
postupně v Českých Žlebech, na Kubově Huti a v Horní Vltavici. Pracovníci areálů s mnoha
dobrovolníky z řad místních, kteří vytvořili perfektní tratě, báječnou atmosféru, odvedli
mnoho práce a určitě to stálo za to. Na závod v Kubově Huti se přišel podívat i pan Ladislav
Matějka, devadesátiletý vitální pán, který tento SKI areál zakládal a trénoval mnoho závodníků nejen z Kubovky. Byl to zážitek a hlavně společná radost všech z toho, jak velkou radost měl, a jsme rádi, že
se zhostil i předávání
medailí
vítězům
v Kubově Huti.
Závody v jednotlivých
místech vzali pod křídla
starostové obcí Martin
Černý, Zbyněk Klose a
Jiří Fastner.
V jednotlivých kláních
byly připraveny odměny
za první tři místa
v kategoriích a každý
závodník dostal také
účastenský list na památku. Ceny za celkovou klasifikaci tří závodů zabezpečil mikroregion
Horní Vltava - Boubínsko a poháry se rozdávaly v Horní Vltavici. Na putovní pohár ze šumavského skla, který pro Bázumský pohár vyrobili skláři ve Volarech, i letos přibude štítek
se jménem absolutní vítězky a k Jaromíru Křížovi z Horní Vltavice, který loni vyhrál, přibude
jméno Marie Korandová ze Stožce. Soutěžila v kategorii zákyně a k putovnímu poháru dostala jeho repliku, která jí zůstane jako trvalá vzpomínka na velký úspěch. Dalšími vítězi
v ostatních kategoriích se umístili: mladší žáci: Jan Sláma, Prachatice; mladší žákyně: Anna
Korandová, Stožec; žáci: Filip Novotný, Prachatice; starší žáci: Jaromír Kříž, Horní Vltavice;
starší žákyně: Eva Šulecová, Prachatice.
Letošní ročník je za námi. Musím říci, že všechna klání byla výborná a obří slalom
v jednotlivých areálech dokonale prověřil závodníky, skvěle zvládnutý carving i jízda na lyžích od nejmenších předškoláků, až po nejstarší žáky.
Závodům letos přálo i slunečné počasí a trať byla vždy dobře připravená. Pořadatelé i
zástupci jednotlivých obcí a SKI areálů připravili hodnotný závod a kvalitní doprovodný program. Nálada byla výborná a tak po sečtení plusů víme, co bylo dobré, z toho co se někde
zadrhlo, si vezmeme poučení tak, aby příští rok byl ještě lepší. Srdečně děkujeme všem organizátorům i sponzorům a těšíme se na další ročník zase za rok.
Ladislav Beran

Akce na Šumavě v dubnu
Výstavy:
do 20. 4. 2012 / Jarní zastavení / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / Výstava výkresů a výrobků dětí z výtvarně-keramických kroužků DDM Klatovy. • http://muzeum.klatovynet.cz

Zveme vás na cestu v čase do počátku minulého století, kdy ještě lidé žili ve vzájemné symbióze, než je rozdělil autoritativní režim. Objevte sami prostřednictvím unikátních fotografií
duši této vesnice, ve které kdysi žilo a dýchalo
přes dva tisíce obyvatel. A kdo ví…Třeba si pak
můžete udělat malou procházku za tajemstvím
vesnice, jejíž zbytky se nachází v nitru lesa, několik kilometrů od budovy muzea.
Zahájení výstavy proběhne dne 1.04. 2012 ve
14 hodin v budově Muzea Dr. Š. Adlera v Dobré
Vodě u Hartmanic. Fotografie budou k zhlédnutí až do 31.5. 2012. Vstupné ZDARMA.
Otevírací doba muzea: 09.00. -12.00 a 12.30
– 17.00
Všichni jste srdečně zváni! Na vaši návštěvu se
těší personál Muzea Dr. Š. Adlera, Dobrá Voda 5,
Hartmanice.

Ornitologická vycházka
Pro obdivovatele zvířat na celém světě je 1.
duben dnem oslav mezinárodního Dne ptactva – 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 8 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 především na zachování početnosti a stavu jejich
životního prostředí.
Pozadu s oslavami nezůstane ani Informační
středisko a Středisko environmentální výchovy
(IS a SEV) v Kašperských Horách, které připravilo pro své návštěvníky zajímavou vycházku za
známými i méně známými druhy ptáků, kteří
žijí v okolí Kašperských Hor.
„Během vycházky budeme poznávat podle
zpěvu různé druhy pěvců a 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 zoologie Luděk Bufka.
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do 20. 4. 2012 / Václav Fiala: Z cest po Indii a Nepálu / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše
Pastely, litografie a perokresby ze sbírek klatovského muzea; přednáškový sál muzea. •
http://muzeum.klatovynet.cz
do 10. 6. 2012 / Secesní sklo / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / Výstava ze sbírek klatovského muzea; vitríny ve vstupní hale muzea. •http://muzeum.klatovynet.cz

Akce ze zimní nabídky Programů pro veřejnost se
uskuteční v pondělí 2. dubna od 14.00 hodin,
sraz všech účastníků je před IS a SEV Kašperské
Hory. Pro lepší pozorování ptáků doporučujeme vzít si dalekohled. Zájemci se nemusí na
vycházku hlásit, ale pokud bude nepříznivé počasí, vycházka se konat nebude.

do 17. 6. 2012 / Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice / Klatovy, Muzeum
Dr. Hostaše / Procházka po starých Klatovech na přelomu 19. a 20. Století. •
http://muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/
do 20. 5. 2012 / Ze břehů staré Vltavy/ Horní Planá, Rodný dům Adalberta Stiftera / Krajina, domy a lidé před vznikem Lipenské přehrady.
do 20. 5. 2012 / Hornoplánsko v obrazech / Horní Planá, Rodný dům Adalberta Stiftera
Práce žáků ZŠ Horní Planá v rámci projektu Výuka Šumavou. Kolekce srovnávacích fotografií
s doprovodnými texty.
do 31. 5. 2012 / Stodůlky – příběh zmizelé vesnice / Dobrá Voda u Hartmanic, Muzeum Dr.
Šimona Adlera / Pod prachem času pohřbená vesnice znovu ožívá na unikátních dobových
fotografiích. • http://www.zcm.cz/
do 31. 12. 2012 /Příběh města Český Krumlov/ Č. Krumlov, Regionální muzeum / Výstava
k 700. výročí první písemné zmínky o městě. Sbírky archivní, archeologické, řemeslné a
umělecké, bohatě dokumentující život města mezi lety 1309 až do současosti. •
do 22. 4. 2012 / Zvyky a tradice Velikonoc/ Č. Krumlov, Regionální muzeum / Výstava seznamuje se zapomenutými lidovými zvyky a připomíná stále živé tradice období Velikonoc
našeho regionu. Prezentuje hlavně zvykoslovné předměty, kraslice a obřadní pečivo ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově. •
do 30. 4. 2012 / Výstava Naše město / Kašperské Hory, radnice / Expozice výtvarných děl
dětí ze ZŠ a MŠ v Kašperských Horách. • www.sumavanet.cz/khory
do 20. 5. 2012 / Cesta 2012 / Zámek a galerie Klenová / Tradiční přehlídka výtvarných prací
žáků základních uměleckých škol Plzeňského kraje. Na zahájení 1. 4. 2012 vystoupí bublinář
Václav Strasser. • www.ggk.cz

Autor fotografie: Václav Hřebek

Přijďte si vyrobit jarní
dekoraci
Pro místní obyvatele i pro návštěvníky NP
Šumava připravuje Informační středisko (IS)
Stožec tradiční akci s názvem Jarní vití/vytí.
Příjemné jarní odpoledne mohou prožít návštěvníci Stožecka, pokud se účastní programu
s názvem Jarní vití/vytí, který pořádá IS Stožec.
Jako tradičně jsou pro veřejnost připraveny dva
termíny – první program se uskuteční ve středu
28.3. v budově Základní školy Nová Pec a druhý
pak ve čtvrtek 29.3. v Informačním středisku
Stožec.

od 10. 4. 2012 / Výstava Ivana a Jan Bambasovi – obrazy a sochy / Kaplice, KD / Na vernisáži 10. 4. zahrají skupiny Zkamenven a Trio de Compostela. • www.kaplice.cz
od 14. 4. 2012 / Roman Kameš - Indigo, šafrán, monzun….. a Denis Bulot - Watterproof
(Francie) / Zámek a galerie Klenová / Společná výstava dvou umělců žijících v Paříži. •
www.ggk.cz
od 20. 4. 2012 / Xénia Hoffmeisterová - Požierač farby / Klatovy, Galerie u Bílého jednorožce / Pražská autorka se v současném umění uplatňuje bizarní fantastičností a tajemnou
symbolikou svých obrazů, kreseb a keramických plastik. Patří k nejpoutavějším objevům
české výtvarné scény posledních let. Při vernisáži hudební vystoupení kapely URBAND
z Brna. • www.ggk.cz
od 25. 4. – 3. 6. 2012 / Vodní krásky / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / Putování za kašnami
Plzeňského kraje; výstava fotografií. • http://muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/
Akce:
1. 4. 2012 / Velikonoční trhy / Kašperské Hory, předsálí kina / Tradiční kašperské velikonoční trhy, od 14 hodin. • www.sumava.net/ickhory

„Společně přivítáme Vesnu a tradičními i méně
tradičními technikami si připravíme pěkné velikonoční dekorace. Na jejich výrobu budeme
potřebovat přírodní materiály, které lze v rámci
tohoto programu zakoupit u nás v IS, také si
mohou účastníci donést své dekorace,“ upřesnila lektorka Veronika Hričovská. Program, jehož cena je 20 korun, začíná v uvedených termínech vždy od 17.00 hodin.
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1. 4. 2012 / Velikonoční dílna / Regionální muzeum v Českém Krumlově / Výroba velikonočních zvykoslovných předmětů, ozdob a dekorací. Od 13 do 17 hodin. • www.museumkrumlov.eu
1. 4. 2012 / S čerty nejsou žerty/ Prachatice, Městské divadlo / Nedělní pohádka pro rodiče
s dětmi. Soutěžní představení, hodnotí všichni diváci. Hraje Sušický divadelní spolek od 15
hodin, vstupné 30 Kč.
1. 4. 2012/ Vaječný trh – kýč a umění v malování vajíček /Freilichtmuseum Finsterau / Od
11 hodin. • www.freilichtmuseum.de
2. 4. 2012 / Velikonoční tradice / Kaplice, náměstí / Malovaná a broušená vejce, pomlázky,
tkalcovský stav, výrobky z pedigu, keramika, ovčí rouno, velikonoční workshop (DDM Kaplice), Velikonoční tradice a gastronomické velikonoční lahůdky, prodej velikonočních perníčků
a odpolední kulturní program. • www.kaplice.cz

Připijte si zeleným pivem na
zelenou Šumavu
Zelená pro Šumavu - tak se jmenuje akce,
kterou spolupořádá Správa Národního parku
Šumava na Zelený čtvrtek. Ve dvaadvaceti
šumavských hospodách se bude čepovat speciální zelené pivo. Správa parku také vypíše
soutěž o nejlepší fotografii na téma „Připíjíme
zeleným pivem na zelenou Šumavu".
Pivo, Šumava a čtvrtek. Co mají společného?
Zelenou barvu během akce Zelená pro Šumavu.
Zelené pivo se bude v šumavských hospodách
čepovat pouze na Zelený čtvrtek a ten kdo si ho
objedná, tak symbolicky přispěje na podporu
zelené Šumavy.

4. 4. 2012 / Hra Dcery Měděné ženy / Prachatice, Městské divadlo / Mozaika příběhů vyprávěných „Prabábou“ ztělesňující kolektivní vědomí žen indiánského kmene Nutka dosud
žijícího na kanadském ostrově Vancouver. Od 19 hodin, vstupné 50 Kč. • www.prachatice.cz
4. 4. 2012 / Velikonoční tvořivá dílna / Kašperské Hory, NPŠ / Přijďte s námi strávit příjemné jarní odpoledne, během kterého si vyrobíme velikonoční dekoraci nejen z přírodních materiálů. Cena programu 20 Kč. • www.npsumava.cz
4. 4. 2012 /Vimperský Märzenbier 14° / Vimperk, Šumavský pivovar / Ve vimperském pivovaru bude na čepu Vimperský Märzenbier 14°, polotmavé pivo ze 4 druhů sladů tradičně
vařené bývalými vimperskými pivovary v 19. a první půli 20.století. •
www.sumavskypivovar.cz .
4. -5. 4. 2012 / Velikonoce / Klatovy, náměstí Míru / Velikonoční kultorní program klatovských škol. • www.klatovy.cz
5. 4. 2012 / Centrální zádrhel ZUŠ Strakonice / Prachatice, Městské divadlo / Nesoutěžní
představení. P. H. Cami se vždy toužil stát hercem. Jako talentovaný herec s pípavým jižním
přízvukem se však nechtěl spokojit jen s rolemi němými a opustil dobrodružství divadelní
pro dobrodružství literární. Od 19 hodin, vstupné 50 Kč. • www.prachatice.cz
7. – 8. 4. 2012 / Velikonoční šaškování na hradě Kašperk / Hrad Kašperk / Tradiční komentované prohlídky hradu a doprovodná šaškovská představení. Přijďte a užijte si atmosféru
středověkého šumavského hradu, nejvýše položeného královského hradu v Čechách. Otevírací doba 10 – 17 hod. • www.kasperk.cz.
8. 4. – 30. 5. 2012 / Výstava akademického sochaře Jiřího Vydry / Zámek Dub / vernisáž
výstavy začíná ve 14.00 hodin na Zámku v Dubu.
9. 4. 2012 / Velikonoční koncert / Kaplice, Kostel sv. Petra a Pavla / Pěvecký sbor Kaplice +
Exfanta, zazní duchovní skladby starých mistrů. Vstupné dobrovolné. • www.kaplice.cz
12. 4. 2012 /Tomáš Klus / Prachatice, Městské divadlo / Koncert populárního zpěváka, od
19 hodin. • www.kisprachatice.cz
12. 4. 2012 / Travesti show / Horažďovice / Populární pražská travesti skupina HANKY
PANKY s novým programem. • www.klatovynet.cz/horazdovice/
13. – 15. 4. 2012 / Pracovně naučné pobyty pro mládež / Chanovice / Pracovní pobyty jsou
založeny na dobrovolné pracovní aktivitě ve prospěch záchrany a ochrany movitého a nemovitého
kulturního
dědictví
jihozápadních
Čech.
•
http://muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt

Zeleným pivem si na Šumavě budete moci
připít v restauraci Borůvka na Borových Ladech,
mezi další místa patří Hospoda u Němečka v
Dobré, Pension U Kohoutů v Horní Plané, Horní
Vltavice – kemp, penzion U Michala v Prášilech,
penzion Arnika a penzion Korýtko na Modravě,
hospoda U Krámu na Horské Kvildě, hotel Šumava Inn na Kvildě, Parkhotel Tosch v Kašperských Horách, občerstvení na návsi v Českých
Žlebech, restaurace Zlatá Hvězda ve Vimperku,
hospoda v Nicově, Wellness hotel Marlin
v Nové Peci, hotel Nové Údolí v Novém Údolí,
Turnerova Chata v Povydří, Hostinec Lötz
v Rejštejně, Penzion Pstruh ve Stožci, Hotel
Chata ve Volarech, Sporthotel Olympia na Zadově a také ve společenské místnosti OÚ v Želnavě.
K příležitosti pořádání této akce vypisuje
Správa šumavského národního parku zajímavou fotosoutěž, která potrvá od pátého do půlnoci devátého dubna. Na email - soutez@npsumava.cz mohou zájemci zasílat soutěžní snímky na téma „Připíjíme zeleným pivem
na zelenou Šumavu". Soutěžící napíší do
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14. 4. 2012 / Včelí produkty pro zdraví / Prachatice, Městské divadlo / MUDr. Jana Hajdušková přednáší o léčbě nemocí včelími produkty - tzv. Apiterapie, kdy včelí produkty byly pro
člověka důležitou složkou potravy od začátku jeho vývoje. Od 17 hodin, vstupné dobrovolné. • www.kisprachatice.cz
14. 4. 2012 / Odemykání Vltavy / Vyšší Brod / www.ingetour.cz • www.vyssibrod.cz
16. 4. 2012 / Lekce smíchu a zpěvu aneb humor a muzikál / Vyšší Brod, kino / Přijďte se
pobavit se skvělým imitátorem Petrem Martinákem. • www.vyssibrod.cz
17. 4. 2012 / Tomáš Kubeš: Srdce Afriky / Prachatice, Městské divadlo / Cestopisná přednáška - expedice do tajemného srdce střední Afriky, hledání posledních Pygmejů, kteří ještě
žijí podle tradic předků. Od 19 hodin, vstupné dobrovolné. • www.kisprachatice.cz
17. 4. 2012 / Ubohý Cyrano / Horažďovice, KD / Romantický příběh uvádí Docela Velké Divadlo s Davidem Suchařípou v hlavní roli. Od 19.30 hodin. •
www.sumavanet.cz/horazdovice
18. 4. 2012 /Doyle Doubt: Černá díra/Prachatice, Městské divadlo / Inscenace, vzniklá na
základě „řízené improvizace“ interpretů, si hraje se schopnostmi a možnostmi lidského vnímání času a prostoru, reality a podvědomí. Od 19 hodin. • www.kisprachatice.cz
18. 4. 2012 / Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka / Kaplice, KD / Koncert stálice naší
rockové i populární hudby. Vstupné 350 /300 Kč. • www.kaplice.cz
18. 4. 2012 / Z historie plavení dřeva / Vyšší Brod / Povídání p. Pavla Mörtla na téma: Z historie plavení dřeva v Novohradských horách. Klub pod kinem od 18 hodin. •
www.vyssibrod.cz
19. 4. 2012/ Adam Long, Reed Martin, Austin Tichenor: Bible kompletní slovo boží ve 120
minutách/Prachatice, Městské divadlo / Osobitý humor Britů se na jevišti Městského divadla v Prachaticích střetne s českým pojetím komedie v podání režiséra Tomáše Svobody •
www.kisprachatice.cz
19. 4. 2012 / Dramaťácká sklizeň / Horažďovice, KD / Uvádí Literárně-dramatický obor ZUŠ
v Horažďovicích, od 16 hodin. • www.sumavanet.cz/horazdovice
19. – 21. 4. 2012 / Mogul Rallye Šumava a 21. Historic Vltava rallye / Klatovsko, Prachaticko / Tradiční automobilové závody.

předmětu e-mailu heslo Zelená pro Šumavu.
Samozřejmě uvedou jméno autora snímku a
místo, kde byl pořízen. Soutěžní fotografie připíjejících musí mít maximální velikost 1 MB.
Do 13. dubna vybere odborná komise nejlepších deset snímků, které budou poté vystaveny
na facebookovém profilu Správy (www.facebook.com/npsumava). Další týden, až do 19.
dubna budou návštěvníci facebooku svými hlasy rozhodovat, kdo se stane vítězem soutěže a
20. dubna bude zveřejněn autor vítězného
snímku, který vyhraje nocleh pro dva na Březnické hájence.
Třináctistupňové pivo zelené barvy vaří pivovar
Starobrno posedmé. Vymyslel a uvařil ho vrchní
sládek Petr Hauskrecht se svými spolupracovníky.
Nejdůležitější složkou zůstává bylinný výluh, díky
kterému se Zelené pivo proslavilo nezvyklou barvou a neopakovatelnou chutí. Jeho tajemné složení
zná jen několik málo nejpovolanějších lidí. Pivo se
vaří tradičním způsobem na dva rmuty. Spodní kvašení trvá osm dní a právě díky němu je pivo tak
silné. Dlouhým zráním při teplotě jednoho stupně v
ležáckých sklepích starobrněnského pivovaru se
postupně chuťově zaokrouhluje a získává svůj typický buket a říz. Zelené pivo bude možné ochutnat
v téměř 5000 restauracích po celé zemi, upozorní
na něj speciální podtácky a loga. Starobrno si letos
připomíná 140 let od svého založení. Na tradici
vaření piva chce odkazovat na novém logu nebo
etiketách. Představitelé pivovaru v minulosti uvedli,
že plánují v budoucnu také mírné navýšení kapacity
pivovaru. Nově také pivovar uvedl na trh nepasterizované pivo.

Pietní akt na Růžově
Město Bělá nad Radbuzou a město Hostouň
Vás srdečně zvou na vzpomínkovou slavnost u
příležitosti oslav konce 2. Světové války a osvobození našeho kraje americkou armádou
v sobotu 28. dubna 2012 za účasti příslušníků
americké armády, 2. Kavalerie Stryker, Grafenwoehr a členů Military Car Clubu Plzeň.

20. 4. 2012 / Den Země /Stožec, informační středisko / Tento den tradičně oslavíme řadou
činností na stanovištích, kde se děti dozvědí mnoho zajímavého ze života zvířat a světa rostlin. Nutné předchozí tel objednání na 388 335 014. • www.npsumava.cz
21. 4. 2012 / Rýžování – Svatý Jiří zlatinky nese na talíři, aneb rýžování zlata na Otavě /
Horažďovice / Místo konání: jez Lipky od 13 hodin, info na tel.: 376 512 271, nebo
www.muzeumhd.cz
21. - 22. 4. 2012 / Kaplické hrátky / Kaplice, KD / 4. ročník hudebně-dramatické přehlídky
dětských souborů. Sobota – divadelní přehlídka, neděle – hudební soutěž. Moderuje Jim
Drengubák, jako hosté vystoupí skupina Lakomá Barka. Doprovodný výtvarný program pro
dětské zájemce po oba dny. Vstupné 20 Kč/děti zdarma. Začátek v sobotu od 17.00 / v neděli od 15.00. • www.kaplice.cz
22. 4. 2012 / Jak dřevníci ke štěstí přišli / Prachatice, Městské divadlo / Pohádka pro rodiče
s dětmi. Divadlo Šansonu uvádí cyklus Pohádky z Dobráčkova. Od 15 hodin, vstupné 50 Kč. •
www.kisprachatice.cz

Program slavnosti:
11:00 – Hostouň, slavnostní akt u statku, položení kytic

11:30 – odjezd na Růžov
12:30 – Růžov, slavnostní akt u pamětní desky,
položení kytic
13:30 – Bělá nad Radbuzou – slavnostní akt u
Památníku padlým, položení kytic
14:30 – naražení sudu piva Purkmistr z Pivovarského dvora Plzeň (country hudba a občerstvení ve stanu za úřadem)
15:00 – 17:00 – Taxmeni
17:00 – country tance – Bělské turistky
17:00 – 22:00 – Dolejšácí
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25. 4. 2012 / Ing. Miroslav Hrabica: Co nám tělo nemocí nebo bolestí říká / Prachatice,
Radniční sál / Co je dobré si uvědomit, když onemocníme. Vydejte se po stopách nemocí a
opravdu se poznejte. Jak snášet onemocnění i jak přispívat ke svému vyléčení. Rady, prosby,
masáže i ukázky možné léčby. Krátce o vlivu partnerských vztahů na lidské zdraví. Od 17.15
hodin, vstupné 50 Kč. • www.kisprachatice.cz
26. 4. 2012 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy / Vystoupení českých i zahraničních umělců • www.klatovy.cz

Vyfoukněte si velikonoční
vajíčka ze skla
Sklářská huť Czech Glass Vimperk vás srdečně zve ve dnech od 31. 3. do 7. 4. 2012
do své provozovny, kde si můžete vyzkoušet
vyfouknout, s malou pomocí mistra skláře,
své
velikonoční
vajíčko.

27. 4. 2012 / Vimperský rej čarodějnic / Vimperk / www.vimperk.cz
27. 4. 2012 / Arakain / Klatovy, KD / Koncert populární rockové kapely s hostem Lucií Bílou,
od 20 hodin. • www.klatovy.cz
27. 4. 2012 / Mandrage / Kaplice, KD / Koncert plzeňské pop-rockové kapely. Od 20 hodin.
• www.kaplice.cz
27. 4. – 1. 5. 2012 / Pracovně naučné pobyty pro mládež / Chanovice / Pracovní pobyty
jsou založeny na dobrovolné pracovní aktivitě ve prospěch záchrany a ochrany movitého a
nemovitého
kulturního
dědictví
jihozápadních
Čech.
•
http://muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt

Otvírací doba denně od 8:30 do 16:00 hodin.
Sklářská huť Czech Glass Vimperk, 1. máje 596
(vedle Restaurace Skalka); tel.: 737 775 628.

28. 4. 2012 / Pečení chleba v obecní peci/Lenora / Tradiční lenorské placky, housky a samozřejmě výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. • www.lenora.cz

Velikonoční trh ve Finsterau

28. 4. 2012 / Pouť ke svatému Vojtěchu / Chanovice / Od 14 hodin slavnost u kaple
sv. Vojtěcha, sváteční společenské setkání v Újezdě u Chanovic. • www.chanovice.cz
29.4.2012/Český pohár v běhu do vrchu Prachatice – Libín/Prachatice, Městský stadion
Start závodu v 10 hodin. • www.kisprachatice.cz
30. 4. 2012 /Slet čarodějnic / Sušice / náměstí Svobody a ostrov Santos, tel. +420
376 528 600, gymnazium@gymsusice.cz
30. 4. 2012 / Pálení čarodějnic/ Prachatice / Tradiční akce pořádaná ve spolupráci
s místním Šumavským ochotnickým spolkem. Začátek v 15 hodin na Velkém náměstí. Tel.
+420777 704 929 • www.prachatice.cz
30. 4. 2012 / Čarodějnické odpoledne s čarotékou a Filipojakubská noc / Horní Planá,
letní kino / Zábavný program pro malé čarodějnice a čaroděje s maskami, program pro děti
i dospělé, od 17 hodin. • www.horniplana.cz

Velký výběr velikonočních vajíček a dekorací se nabízí na květnou neděli 1. dubna
2012 od 11 hodni v lidovém skanzenu ve
Finsterau.
Tradiční trh se koná v místních selských
staveních a vy si tak můžete bohatou nabídku prohlédnout v klidu a pohodlí a vybrat ty
nejhezčí velikonoční dekorace.
Vajíčko je již po staletí symbolem velikonočních svátků. Na velikonočním trhu ve Finsterau najdete nejrůznější druhy vajíček, od
těch nejmenších křepelčích po velká pštrosí
vejce – malované, zdobené voskem nebo
vlnou. Naleznete zde i česká ručně škrábaná
velikonoční vejce. Kromě toho budou na trhu
nabízeny také velikonční dekorace jako např.
věnce z přírodních materiálů či ručně malované sklo a porcelán.

30. 4. 2012 / Pálení čarodějnic / Kaplice, Náměstí / Čarodějnický průvod z náměstí na Suchý vrch. Zapálení vatry, hudba - skupina Hastroš, občerstvení. Ježdění na koních pro děti,
fotografování na koni v čarodějnickém. Při setmění lampionový průvod po úbočí hory spojený s hledáním pokladu. Stezka za pokladem pro menší děti od cca 19.30 hodin. Závěrečný
ohňostroj ve 21.30 hodin. • www.kaplice.cz
30. 4. 2012 / Stavění máje a pálení čarodějnic / Chanovice / Tradiční akce. •
www.chanovice.cz
30. 4. 2012 / Pohádka Zlatovláska / Vyšší Brod / Divadélko Máma a Táta, od 16 hodin,
Klub Pod kinem, vstupné 40 Kč • www.vyssibrod.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.

Také děti si zde přijdou na své. Na statku
Schanzerhäusl si mohou pod odborným vedením vyrobit a vyzdobit kuřátka z kartonů
na vajíčka. Na statku Tanzerhof bude Marita
Sammer péci velikonoční jidáše z kynutého
těsta. Více na www.frei-lichtmuseum.de.
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