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Oficiální zahájení zimní sezony a otevření
Bílé stopy
Azurová obloha, jiskřivý vzduch s poletujícími přemrzlými vločkami, dokonale vysoustružená stopa, jemný svistot lyží a všude kolem nádherná ztichlá šumavská krajina.
Prostě idylka. Možná takhle si většina milovníků lyžařské turistiky představuje svoji vysněnou návštěvu zimní Šumavy. Počasí zatím naštěstí zajistit nemůžeme, ale pořád zbývá řada
věcí, jež vyžadují naši péči, aby se náš sen o prožitku zimní přírody stal skutečností.

Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše vás zve na
lednové akce a výstavy:
Stálá expozice „Historie Klatovska”
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea
Výstavy v hlavní budově muzea
do 4. 1. 2013 „Jak jsi krásné neviňátko“ – výstava betlémů z regionu Plzeňského kraje a
vánočních maličkostí ze soukromých sbírek.
do 4. 1. 2013 „Vánoční nám nastal čas“ – vánoční výstava dětí ze ZŠ Hálkova v Klatovech.

Přijměte pozvání na oficiální zahájení zimní sezony 2012/2013 a otevření Bílé stopy, které
se uskuteční 27. 12. 2012. Národní park Šumava nachystal na tento den bohatý program mnoho zajímavých akcí, které se uskuteční v jednotlivých informačních střediscích: na Kvildě, na Modravě, ve Stožci, ve Svinných Ladách, v Prášilech, v Kašperských Horách nebo v
Železné Rudě.
„Do programu jsme se snažili zařadit zajímavosti pro malé i velké. Na Kvildě, která se stala
centrem všech oslav, odstartují zimní sezónu závody šumavských historických lyžníků a lyžařských olympijských nadějí,“ uvádí Tomáš Fait, náměstek ředitele správy parku.

12. 1. – 29. 3. 2013 „Patchwork tradičně i netradičně“ – výstava kolekcí art-patchworku,
vernisáž proběhne v sobotu 12. ledna 2013
v 15 hodin.

„Zajímavostí budou určitě i výlety na sněžnicích, přednášky pracovníků Informační a strážní
služby o tom, jak se chovat v běžeckých stopách, jak správně namazat lyže, musherský den,
vyjížďky na saních tažených koňmi nebo stavění sněhuláků.

12. 1. – 31. 12. 2013 „Klatovské karafiáty“ –
připomínka 200. výročí klatovských karafiátů;

Ve vybraných restauracích se budou vařit šumavské speciality,“ doplňuje Tomáš Fait.

12. 1. – 15. 2. 2013 „Spokojení…“ – putovní
výstava nejlepších výtvarných prací studentů
SSUPŠ Zámeček Plzeň-Křimice.
12. 1. – 31. 5. 2013 „Pozvánka na odpolední
čaj“ – porcelánové soupravy ze sbírek muzea.

Otevírací doba muzea:
leden: úterý - pátek 9.00 - 12.00 a 13.00
17.00 hodin

-

Přednáška:
22. ledna 2013 „České národní obrození a lidová hudba“ - v přednášce Jiřího Hostýnka
zazní skladby L. E. Měchury, W. A. Mozarta, F.
Chopina, B. Smetany a chodské lidové písně a
tance. Od 17 hodin, vstupné: 20,-/10,- Kč.
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Přijďte lyžovat do bílé stopy
V rámci společného projektu Bílá stopa Šumava vzniká systém, jenž by měl přinést vyšší
kvalitu pro lyžaře i pomoc obcím. Protahování stop dosud převážně leželo na bedrech obcí
a i po posílení ze zdrojů mimo region obce zůstávají hlavním garantem údržby. O co tedy
konkrétně jde?
Poměrně zásadním způsobem měníme strategii údržby stop v regionu jako celku. Nově se
zaměřujeme na tzv. šumavskou magistrálu vedenou národním parkem od Železné Rudy až
po Novou Pec, včetně jejího připojení z nástupních míst v obcích. Na ní chceme plně garantovat vysoký standard údržby, abychom jako region mohli hostům nabídnout jistotu dobré
služby. Asi si řeknete, kdo to ale zaplatí? Díky iniciativě Správy NP do hry vstupuje nový
partner – Česká spořitelna, a.s., jež je
připravena podílet
se finančně na podpoře projektu Bílá
stopa
Šumava.
Údržba lyžařských
tras vyjde přibližně
na 2,5 milionu korun
ročně. Více než polovinou přispěje na
její provoz generální
partner Bílé stopy
na Šumavě, kterým
je Česká spořitelna
a.s. Další zdroj financování, jenž, jak
věříme, nevyschne
ani pro letošní rok,
jsou příspěvky krajských samospráv.
Jihočeský a Plzeňský
kraj si jsou dlouhodobě vědomy, že
hlavní podíl lyžařů
na Šumavě se rekrutuje právě z jimi
spravovaných regionů. Z těchto prostředků plánujeme podpořit lyžování i mimo tradiční a silná střediska lyžařské turistiky na
okraji národního parku a v chráněné krajinné oblasti. Jako agentuře s celošumavskou působností nám jde o zajištění nabídky v rámci celé Šumavy.
V letošním roce, kdy byly obcím oznámeny změny v budoucím rozpočtovém určení daní,
platí více než kdykoli jindy, že malé peníze jsou také peníze. Namísto technicky komplikovaného systému povinného placení za vstup do lyžařských stop se chystáme oslovit lyžaře, aby
dobrovolně podpořili systém, jenž užívají, např. zakoupením stylizovaného skleněného těžítka s logem Bílé stopy nebo formou dárcovské DMS. Na iniciativě jedné každé obce zůstává i nadále, jakým způsobem dokáže oslovit místní podnikatele v cestovním ruchu ke spoluúčasti na nabídce pro své společné hosty. Ke zprůhlednění objemu peněz, jež jsou do lyžařské turistiky vkládány, by určitě také přispělo, kdyby se např. při parkování host dozvěděl, že
z parkovného osmdesáti korun, jde polovina na údržby lyžařských stop. Obdobně by mohly
fungovat poplatky za ubytování od ledna do března.
Abychom nemluvili jenom o penězích, jakkoli jsou důležité. Pro letošní zimu chystáme společně se Správou NP a CHKO a šumavskými obcemi zlepšení standardu informovanosti lyža-

Pracovní semináře:
Vlastivědné
muzeum
Dr.
Hostaše
v Klatovech připravilo na školní rok 2012 –
2013 cyklus pracovních seminářů.
Na každý kurz se předem přihlašte u Mgr.
Ivany Sieberové tel.: 376 326 354, elektronicky
na adrese: muzeum.klatovy@tiscali.cz, nebo
v pokladně muzea, tel: 376 326 362. Uzavírka
přihlášek je vždy týden před uvedenou akcí!
16. ledna 2013 „Quiling“ – údajně středověká
zdobná
technika
v současném
využití;
minimální počet účastníků 10; vstupné 30 Kč;
přednáškový sál muzea, od 17 hodin; lektorka:
Mgr. Ivana Sieberová.
26. – 27. ledna 2013 „Šperky s gympou“ pracovní seminář pro krajkářskou veřejnost;
přednáškový sál muzea, sobota 9 - 17 hodin,
neděle 9 – 13 hodin, lektorka: Ivana Domajová.

Lednová procházka
v okolí Chanovic
Obec Chanovice pořádá v sobotu 5. ledna
2013 pěší pochod k uctění a zachování přírody
a života v Pošumaví.

Novoroční procházka krásným územím, které je
mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě radioaktivního odpadu!
Start: v 8:30 hod. v IC zámku Chanovice
Ukončení: ve 13:00 hod. s hudbou a se zpěvem
v Kulturním domě v Chanovicích. Podpořte svojí účastí snažení obce Chanovice o
veřejné, reálné, odborné, odpovědné a
ohleduplné hledání řešení velkého celorepublikového problému: „Kam s ním“??? Více informací na www.chanovice.cz.

Vyzkoušejte sněžnice
v LA Strážný
Největší atraktivitou Lyžařského areálu
Strážný je 560 metrů dlouhá černá sjezdovka
Hrad s převýšením 140 metrů, nicméně jen
toto není důvodem, proč byste měli do areálu
tuto zimu zavítat.
Provozovatelé Lyžařského areálu si pro své návštěvníky připravili i doprovodné aktivity.
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řů. V obcích by se měly objevit nové informace o nástupních místech do stop a tato místa
v terénu označena. Po ročním odkladu začne fungovat informace do mobilu o aktuálním
stavu lyžařských stop. Slibně se vloni rozvinuly speciální okruhy pro vyznavače bruslení, určitě tomu tak bude i letos. A kdo nechce strojově upravenou stopu, nalezne i tuto nabídku
v informačních letácích, jež vydáváme pravidelně před každou zimou. Stejně tak i propluhované cesty pro pěší.
Jedinou věc, kterou zatím naštěstí neumíme ovlivnit, je množství sněhu. Určitě se ale společně těšíme, že jej pro lyžování bude dostatek.

Lednové akce na Šumavě

Mezi nejlákavější patří možnost zapůjčení
sněžnic. Sněžnice jsou dávno osvědčeným a
prověřeným prostředkem k pohybu zasněženou krajinou, jež využívali již severoameričtí
Indiáni či Eskymáci. Díky tomu, že sněžnice
rozkládají hmotnost člověka na velké ploše, se
chodec méně boří do hlubokého sněhu a je
mu tak umožněno pohybovat se nejen
v upraveném terénu, ale také na otevřených
pláních, v zalesněných nebo kopcovitých terénech.

1. 1. 2013 / Novoroční výstup na Libín / Prachatice / Tradiční akce s veselím a občerstvením u rozhledny Libín. www.prachatice.cz
1. 1. 2013 / Nový rok / Klatovy / Ve 12 hodin zvonění zvonu Vondra na Černé věži,
podávání novoroční polévky místostarosty MÚ, od 17 hodin kulturní program a projev starosty. www.klatovy.cz
1. 1. 2013 / Novoroční ohňostroj / Vimperk / Přijďte s námi uvítat Nový rok 2013, od 18
hodin. www.vimperk.cz
1. 1. 2013 /Přivítání nového roku 2013 / Klatovy/ Loď nového věku – loď duchů a ohňostroj, projev starosty, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
4. 1. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / Od 17 hodin. Tel: 376 528 686.
5.1.2013/ Psí Vojáci/ Prachatice, městské divadlo/ Koncert legendární pražské kapely.
www.prachatice.cz
6. 1. 2013 / Vánoční koncert se Svatoborem / Hrádek u Sušice, kostel na Zdouni /
www.svatobor.byznysweb.cz
6. 1. 2013 / Příchod tří králů / Český Krumlov, náměstí Svornosti/ Tříkrálová sbírka české
katolické charity, sfouknutí vánočního stromu. Malý happening jako důstojná tečka advnentu. www.ckrumlov.cz
11. 1. 2013/ Loutkové divadlo / Sušice, KD / Od 17 hodin. Tel: 376 528 686.
12. 1. – 29. 3. 2013 / Výstava Patchwork tradičně i netradičně / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / www.muzeum.klatovynet.cz

Všichni, kteří již dříve sněžnice vyzkoušeli, si zážitek z chůze velice chválí, ale zároveň zdůrazňují
náročnost tohoto druhu sportu. „Pohyb na sněžnicích je fyzicky náročný. Pro případ, že by někdo
z návštěvníků přecenil své síly, máme u areálu
k dispozici rolbu, která ho přiveze zpět,“ řekl starosta městysu Strážný Jiří Vacek. Náročnost pohybu na sněžnicích bude jistě nezapomenutelným
zážitkem, protože okolí Strážného nabízí mnoho
tras, kterými mohou sportovci na sněžnicích neomezeně chodit bez jakéhokoli většího vyrušení.
Záleží pouze na přáních a fyzické kondici návštěvníků.

Akce pro veřejnost
pořádané v lednu NP
Šumava
3. 1. 2013 / Na sněžnicích kolem Stožce / IS
Stožec / Poznejte krajinu okolí Stožce z jiného
pohledu. Na sněžnicích vyrazíme do okolí, od 9
do 12 hodin. Sněžnice je možné zapůjčit v IS
– nutné předem telefonicky domluvit.

16. 1. 2013 / Tradiční přechod Královského hvozdu – 12. ročník / Železná Ruda, Penzion
Habr / Na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení
v Hamrech, v hotelu Královský dvůr. Tel.: 603 894 139.

9. 1. 2013 / Zimní hraní s přírodou / IS Stožec
Vydejte se s námi po stopách zvířat a poznejte
jejich zimní život s řadou pohybových aktivit.
Od 9 do 11:30 hodin.

17. 1. 2013 / Vystup na svůj vrchol - Kleť/
Český Krumlov – Kleť / Výstup na horu Kleť,
start z Českého Krumlova / Délka trasy 10 km,
organizuje KČT.

16. 1. 2013 /Historie lyžování na Šumavě / IS
a SEV Kašperské Hory / Poutavé vyprávění s
promítáním historických fotografií o počátcích
tohoto oblíbeného sportu na Šumavě. Od 18
hodin.

18. 1. 2013/ Ples Města / Prachatice / Ples s
bohatou tombolou i kulturním programem.
www.prachatice.cz

18. 1. 2013 / Nenuďme se doma / IS Stožec/
Nevíte co s přečtenými novinami? Naučte se s
námi plést košíky, ošatky a jiné dekorativní,
ale i užitkové předměty z papírů. 17:00 - 19:00

18. 1. 2013 / Ples Města / Vimperk / Ples s bohatou tombolou. www.vimperk.cz

19. 1. 2013 / Na sněžnicích kolem Stožce / IS
Stožec /Poznejte krajinu okolí Stožce z jiného
pohledu. Na sněžnicích vyrazíme kolem Stožce
s výhledem do širého okolí od 9 do 12 hodin.
Sněžnice je možné zapůjčit v IS - nutné předem telefonicky domluvit.

18. 1. 2013 / Loutkové divadlo/ Sušice, KD / Od 17 hodin. Tel: 376 528 686.
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19. 1. 2013 / 16. Prácheňský reprezentační ples / Horažďovice, KD / Od 20 hodin, tel:
376 512 237.
23. 1. 2013 / Zmýlená platí / Prachatice, městské divadlo / divadelní představení.
www.prachatice.cz

22. 1. 2013 / Na sněžnicích kolem Kvildy / IS
Kvilda /Výlet na sněžnicích s výkladem o historii a přírodních poměrech Kvildska. Od 9:30 do
13 hodin, nutné předchozí objednání. V případě nedostatku sněhu se akce nekoná.

24. 1. 2013 / Koncert k 20. Výročí vzniku ČR / Klatovy, KD/ www.mksklatovy.cz
26. 1. 2013/ Reprezentační ples městaSušice / Sušice, KD Sokolovna / Od 20 hodin. Tel:
376 528 686.
26. 1. 2013 / Hornoplánská brusle / Horní Planá, pláž / 3. ročník rychlostního závodu na
bruslích a bohatý doprovodný program. www.horniplana.cz
26. 1. 2013 / Pivní radosti a vepřové neřest i / Horažďovice, penzion Houba / Tradiční
slavnosti s ochutnávkou piv a vepřových specialit, od 20 hodin, tel: 602 188 070.
www.penzionhorazdovice.cz
26. – 27. 1. 2013 / Šperky s gympou / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / Pracovní
seminář pro krajkářky. www.muzeum.klatovynet.cz
27. 1. 2013 / Obušku z pytle ven / Prachatice, městské divadlo /nedělní pohádka.
www.prachatice.cz
30. 1. 2013 / Velký holky nepláčou/ Prachatice, městské divadlo/ divadelní představení.
www.prachatice.cz
31. 1. 2013 / Vymítání ďábla / Horažďovice, KD / Premiéra divadelního představení, od
19.30 hodin. www.sumavanet.cz/ihorazdovice
do 28. 2. 2013 / Výstava Netopýři/ Žihobce, muzeum/ Rozmanitost netopýřích druhů v ČR,
způsob jejich života i problematika ochrany.
www.zihobce.eu/muzeum
do 24. 3. 2013 / Výstava obrazů Norberta
Schmitta /Zámek Dub / Otevřeno denně od 9
do 17 hodin. www.dubuprachatic.cz

Špičák v lednu hostí závody, testuje lyže i auta
značky Škoda
Největší české zimní středisko na české straně Šumavy Ski&Bike Špičák nabídne během
ledna 2013 několik sportovních a společenských akcí.
V sobotu 12. 1. 2013 se na sjezdovce č. 1 - Turistická, pojedou tradiční závody v obřím slalomu dětí „Šumavský pohárek“. Ve stejný den je také možné zcela zdarma
otestovat lyže a další lyžařské vybavení
značky K2. Vrcholem víkendových akcí
v lednu na Špičáku je pak návštěvníky
velmi oblíbený zimní ŠKODA Park, který
zavítá pouze do 10 lyžařských areálů v
Česku. Na Špičáku se letos se koná
v sobotu 26.1. a v rámci něj bude prezentován i nedávno na veřejnosti popr-

24. 1. 2013 / Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a
SEV Kašperské Hory / Přijďte a zjistíte, jak se
zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit plstěním za mokra nebo pomocí plstící
jehly za sucha. Od 13 do 16 hodin.
24. 1. 2013 / Kouzla a proměny Boubína
/učebna SEV Vimperk / Co se o Boubíně běžně
nedozvíme? Povídání doprovázené fotografiemi nám přiblíží spoustu zajímavostí z nejstarší
přírodní rezervace na Šumavě. Od 17 hodin.
25. 1. 2013 / Návštěva Domu divočiny... / IS
Železná Ruda – Alžbětín / ... a prohlídka zvířecích výběhů. Pojďme společně poznat divočinu
kousek za hranicemi, do centra NP Bavorský les
- oblast Falkenstein. Od 9:30 do 13:30 hodin.
25. 1. 2013 Srílanská putování / IS Stožec
/Poutavé vyprávění s promítáním fotografií z
tajuplné exotické země Srí Lanky. Součástí
promítání bude i ochutnávka srílanského čaje.
Od 18:30 do 20 hodin.
25. 1. 2013 - 27. 1. 2013 2. ročník závodů na
běžkách "Šumavská 30" / Nová Pec / Závod na
běžkách v kategoriích muži, ženy, studenti,
podnikatelé a doprovodný program pro děti.
www.sumavska30.cz
31. 1. 2013 Nenuďme se doma / IS Stožec /
Tentokrát si vyrobíme pouzdro na mobil, či brýle, taštičku, a nebo jiné výrobky z ovčí vlny metodou na mokro. Od 17 do 19 hodin.

Více informací k akcím naleznete na webu:

www.npsumava.cz
v sekci akce pro veřejnost.
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vé představený model třetí generace vozu Škoda Octavia. K vidění bude i Škoda Rapid a jako
obvykle budou připraveny také testovací jízdy s vozy Škoda 4×4. Vyhrát lze pak zapůjčení
Škoda Citigo (zcela zdarma). Doprovodným programem plným soutěží a her budou provázet
Adéla Gondíková a Martin Dejdar. Všichni návštěvníci, malí i velcí, se mohou zúčastnit dovednostních soutěží o zajímavé ceny, jako například nasazování sněhových řetězů či hlavně
pro děti atraktivní „Chyť si svého Yetiho“. Koncertovat bude populární skupina Nightwork.

Vyšly noviny Doma
v regionech
Asociace regionálních značek vydala další
číslo novin o regionálním značení s úplným
přehledem všech certifikovaných produktů a
služeb.

Víte na co a v jaké formě použít zázvor? A že jej
lze použít i v pivovaru?
Zázvor je půldruhého metru vysoká rostlina se žlutými květy,
která je známá především díky svým oddenkům. Typickou
chuť zázvoru způsobují různé esenciální oleje; jinak zázvor
obsahuje přibližně
640 látek.
Mezi účinky zázvoru
patří mj. podpora
trávení,
prevence
proti chřipce, rýmě i
rakovině a v neposlední řadě má také
afrodiziakální účinky. Zázvor též podporuje tvorbu slin, což usnadňuje konzumaci potravin.
Je známé, že zázvor lze konzumovat v mnoha různých podobách: jako zázvorový čaj, limonádu, pojídat jej kandovaný nebo nakládaný, sušený a drcený užívat v kuchyni jako koření.
Víte ale, že je možné uvařit i zázvorové pivo? Nemyslíme anglickou "limonádu", ale skutečné pivo, ještě k tomu českého typu?
Pro ty, kteří tomu nevěří i labužníky najdete v Šumavském pivovaru ve Vimperku během
zimy již oblíbený Vimperský zimní zázvorový speciál 13°. A v zimě navíc i zahřeje! Povzbudí-li
skutečně vaše chutě, pak si jistě vyberete z nabídky naší šumavské a české kuchyně.

Noviny přinášejí i pozvánky a tipy na rodinné
výlety či delší pobyty a aktuality o jednotlivých regionálních značkách, ale také recepty
na krajové speciality a kalendář akcí, na nichž
se můžete setkat s regionálními produkty v
průběhu celého roku 2013.

Více informací o regionálních značkách
se dozvíte na webu » Regionální značky.

Za nepřízně počasí
vyzkoušejte dětské
centrum Šumavous
Nevíte kam vyrazit s dětmi, když prší? Jak je
zabavit, když nemají svůj den? Přijeďte k
Šumavousovi.

Naše piva a jídla nesou certifikaci Šumava originální produkt.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

Vážení příznivci
Šumavského výletníku,
děkujeme Vám za dosavadní
spolupráci a přízeň,
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2013
přejeme Vám i Vašim blízkým
hodně zdraví a štěstí!
Team RRA Šumava

.

V zimě centrum nabízí dvě herničky s veškerým vybavením. Každý víkend tvořivé dílničky.
Pro rodiče občerstvení v restauraci s bezplatným připojením k internetu. Pokud počasí
dovolí, mohou děti krmit zvířátka. Divoká prasata, ovce, kozy, morčata jsou na děti zvyklá.
Během léta lze využit velkou zahradu s hracími prvky. Dětské centrum nabízí hlídání dětí,
možnost narozeninových oslav.
Centrum je otevřeno denně od 9 – 18h. Více
informací naleznete na: www.sumavous.cz
Adresa: Dětské centrum Šumavous, U Sloupů
11, 38501 Vimperk, tel:602 483 534, email:
penzion@sumavous.cz
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