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Šumavák povede přes Černou horu!!!
Po pěti letech se tratě Šumavského skimaratonu opět vrací na legendární Černou horu.
Stoupání na tento nejvyšší bod trati, který na závodníky na 33 km dlouhé trati čeká, důkladně prověří připravenost všech. Team organizátorů letošní tratě trochu vylepšil.

Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše v Klatovech vás
zve na únorové výstavy:
Stálá expozice „Historie Klatovska”
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea
Výstavy v hlavní budově muzea

V sobotu čeká závodníky skate 23 km. Start závodu bude ve 12 hodin na již tradičním místě
– odstavné parkoviště a přilehlá louka před
Kvildou.
Následuje komfortní rozjezd po magistrále
kolem Jezerní slati na Horskou Kvildou, tady přijde první změna oproti minulým letům a po přejezdu silnice uprostřed obce
pojedeme Danielku v opačném směru. Tedy z Horské Kvildy nahoru směr Zlatá studna, Tři jedle a Zhůří. Tam přejedeme silnici
a sjedeme lesem zpět na Horskou Kvildu,
následuje lehká smyčka na loukách a přejezd silnice s občerstvovací stanicí u hotelu
Rankl. Posilněni budeme pokračovat dál na
můstek přes Hamerský potok a začneme
stoupat úbočím Březové hory směrem na
Filipovu Huť. Až tam ale nedojedeme, zvolíme levou variantu lyžařské trasy po bývalé
Zlaté stezce a napojíme se zhruba v polovině stoupání z Filipovy Hutě na Březovou horu. Po
této spojce překonáme hranici okresů Klatovy a Prachatice a zvlněným terénem se přiblížíme cílové Kvildě. Před dojezdem do cíle musíme ještě objet zleva vrchol Lapka, dlouhým
sjezdem se dostaneme k jižnímu cípu Jezerní slati (poblíž známému nejchladnějšímu místu
ČR – stanici Perla), a pak již nás čeká 1km dlouhý cílový finish.

do 29. 3. 2013 / „Patchwork tradičně i netradičně“ – výstava prací členek Bohemia
patchwork klubu a Art quilt clubu Praha; výstavní sál muzea
do 15. 2. 2013 / „Spokojení…“ – putovní výstava
studentských
prací
Střední
uměleckoprůmyslové školy Zámeček Plzeň;
přednáškový sál muzea
do 31. 5. 2013 / „Pozvánka na odpolední čaj“
–
porcelánové
soupravy
ze
sbírek
muzea; vitríny ve vstupní hale muzea
do 31. 12. 2013/ „Klatovské karafiáty“ – připomínka 200. výročí klatovských karafiátů;
27. 2. – 29. 3. 2013 / „Dva světy a přece jeden“ – výstava tvorby Klubu Krystal Klatovy,
vernisáž proběhne 27. února 2013 ve 14 hodin.
Otevírací doba muzea:
leden: úterý - pátek 9.00 - 12.00 a 13.00
17.00 hodin.

-
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Nedělní krátká trasa klasickou technikou naprosto kopíruje sobotní skate. Start závodu bude
ve 12 hodin. Za zmínku stojí pouze spojení tras na rozcestí za Lapkou, kde se spojí dlouhé a
krátké trasy. Oproti loňskému ročníku by však toto propojení nemělo znamenat žádné omezení pro závodníky.

Skiareál Lipno vás zve na
únorové akce:

A nyní k hlavní trase, která se pojede v neděli 45 km klasicky. Start závodu bude v 10 hodin. Začátek trasy je shodný s krátkou trasou, k oddělení tras dojde po druhém průjezdu
Horskou Kvildou, kdy trasa hlavního závodu pojede na Filipovu Huť po lesní cestě tzv. zkratce. Při výjezdu z lesa na Filipovu Huť se v případě pěkného počasí otevře závodníkům krásný
pohled na centrální šumavský hřeben v čele s Roklany. Na Filipce přejedeme silnici a pokračujeme dlouhými lesními úseky na Lovčí skálu a Černohorskou nádrž. Zde odbočíme ostře
doprava a pokračujeme ve sjezdu k Modravskému potoku. Tady bude pro závodníky připravena druhá občerstvovací stanice s plným sortimentem a bude se určitě hodit!! Od tohoto
místa (nejnižší bod trati – 1019m.n.m., 25 km) nás čeká nejprve mírné stoupání podél Modravského potoka k rozc. Na ztraceném a později náročné stoupání na Černou horu (nejvyšší
bod trati – 1273m.n.m.,33km), přerušené pouze krátkým sjezdem na Ptačí nádrž. Na Černé
hoře již budeme mít takzvaně odpracováno, přesto doporučuji všem nevynechat občerstvovací stanici na rozcestí Prameny Vltavy. Trasa sice směrem ku Kvildě stále klesá, ale samo to
rozhodně nejede a vzhledem k tomu, co již budeme mít za sebou se nějaké to občerstvení
bude jistě hodit!! Před dojezdem do cíle na Kvildě nás ke všemu bude ještě čekat závěrečný
oříšek v podobě již zmiňovaného obchvatu této horské obce – a smyčka kolem vrcholu Lapka. Napojení tras a poslední 2 km naší poutě jsme již popisovali při výkladu polovičních tratí.
Tak hodně zdaru, krásný sníh a ať to frčí!!

2. 2. 2013 / Rossignol Tour / Testování lyží, zábavný program.

1. 2. 2013 / Pololetní prázdniny / Jedničkáři lyžují
za poloviční ceny.

2. 2. 2013 / Masopust na Lipně a dětské aprés
ski ve Foxparku / Ve Foxparku kapitána Lipánka
pořádáme pro naše dětské návštěvníky zábavné
soutěže.
9. 2. 2013 / Lipno bez bariér / Po celý den máte
možnost zapůjčit si zdarma vybavení pro handicapované.
15. 2. 2013 / Kramolínský obřák / Otevřené závody pro děti s následným tréninkovým dnem.

Bližší informace a mapy závodů včetně podrobného profilu tratí naleznete na
www.skimaraton.cz

Bázumský pohár se koná i letos
Závod je určen pro neregistrované zájemce základních škol v mikroregionu Vltava –
Boubínsko, ale i za jeho hranicemi.
Po lednovém startovacím závodě v Kubově Huti se 2. února 2013 pojede obří slalom ve
SKI areálu České Žleby, 9. 2. 2013 ve Strážném, 16. 2. 2013 v Horní Vltavici v areálu Nad
Kovárnou a vše ukončíme na Kvildě 23. 3. 2013. V případě nepřízně počasí jsou připraveny
dva náhradní termíny. Oproti loňskému roku bude několik novinek - ve všech areálech se
pojede závod předškoláků a změní se i vyhodnocování závodníků. Absolutní vítěz se bude
hodnotit ze tří závodů s nejlepším absolutním časem z nich. V případě nepříznivého počasí si
organizátoři vyhradili právo zrušit závod. Všechny závody se jedou na vlastní nebezpečí a
povinností závodníků je helma.
Doporučujeme připojištění. Startovné činí 20 Kč.
Kategorie jsou rozděleny na dívky a chlapce ve věku: předškoláci,
6 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 15 (16)
let. Předběžné přihlášky budou
stejně jako loni na stránkách mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko www.hornivltava.cz/mrhvb a
registrace proběhne v jednotlivých
areálech od 08. 45 do 9.30 hodin. Start všech závodů bude vždy v 10 hodin.
Bázumský pohár najdete i na Facebooku a všechny školy a instituce na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko.
Tímto zveme všechny příznivce jak z roku minulého, tak i nováčky. Těší se na vás starostové jednotlivých obcí, které mají SKI areály ve svém katastru a celý realizační tým.

Více informací o lyžování na Lipně naleznete na
http://zima.lipnoservis.cz

Sušický Kašpárek zve
malé i velké na únorové
pohádky:
Divadelní spolek Kašpárek je nejdéle hrající
loutkové divadlo v Západních Čechách, které
obveseluje malé i velké diváky již od roku 1920.
Loutkové divadlo hraje pro děti v Sušici v zimních
měsících pravidelně každý pátek od 17 hodin v
Husově sále sokolovny.
1. 2. 2013 / O zchudlém království
8. 2. 2013 / Ošizený hastrman
15. 2. 2013 / Čert a Káča
22. 2. 2013 / Dřevěný vojáček a jeho přátelé

Více informací a případné změny programu sledujte na webu: http://www.loutky.unas.cz
Foto © Divadelní spolek Kašpárek, Sušice
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Digitalizace kina v Kašperských Horách
Vývoj jde jak známo stále dopředu, filmy se nyní natáčejí digitálně, a proto museli kašperskohorští začít řešit otázku, zda kino zachovají a vybaví přístroji umožňujícími digitální
promítání, nebo zda kino uzavřou.
Naštěstí bylo radou města rozhodnuto provoz kina zachovat a kino tak dostalo krásný vánoční dárek, za který vedení města děkujeme.

Výstava fotografií v
Žihobcích
Muzeum Lamberská stezka v Žihobcích pořádá
ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice výstavu
fotografií Ivana Lukeše Šumavská fauna očima
zoologa.

Na trhu jsou dvě možnosti digitalizace kin. Pokusím se velmi všeobecně tyto dva typy popsat.
• D-Cinema. Výhodou je možnost promítat i filmy natočené ve 3D a jsou k dispozici brzy po
premiéře. Dále je třeba investice do nového plátna a nového zvuku. Nevýhodou jsou náklady na pořízení cca 3,5 mil. Kč a předepsané minimální vstupné 120,- Kč.
• E-Cinema. Promítání ve formátu 2D (běžný formát). V případě pořízení další technologie a
vhodné plochy lze promítat i formáty ve 3D (toto zatím v našem kině nemáme). Filmy jsou k
dispozici zhruba za 3 měsíce po premiéře, ale investice je cca 200.000 Kč. Další výhodou je,
že není omezené vstupné, tudíž je pouze na provozovateli kina, jakou výši určí. Může se
promítat na stávající plátno a také se stávajícím zvukem.
Digitalizace kina přinese i další výhody, a to v podobě promítání na nosičích např. DVD, CD,
flash disk, blurey,ve formátech MP 3, MP 4, FLV apod., promítání i o víkendech. Dojde ke
snížení nákladů za poštovné, půjčovné i elektrickou energii. Pro firmy zde vznikne možnost
reklamy, která bude zpoplatněna, a byly by max. 2 před každým představením. Více informací bude k dispozici na jaře na MěKIS Kašperské Hory.
V sobotu 2. února od 15 hodin slavnostně spustíme provoz digitálního promítání kina v
Kašperských Horách. Návštěvníci se můžou těšit na promítání pohádky Anděl Páně, která
má spojitost s hradem Kašperkem a také na povídání s režisérem Jiřím Strachem. Dojde i na
Romantické překvapení. Zveme srdečně všechny zájemce 2. února od 15 hodin do nově digitalizovaného kina v Kašperských Horách.
Věřím, že toto vylepšení přivede i více diváků a otevře tak i více možností pro naše město.
Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory, více aktuálních informací z Kašperských Hor se dozvíte na www.sumava.net/ickhory.

Únorové akce na Šumavě

Výstava bude zahájena netradičně, besedou s
autorem o životě zvířat na Šumavě, a to ve středu
23. ledna od 19 hodin v Muzeu Lamberská stezka
v Žihobcích. Na besedu je zvána široká veřejnost,
cena besedy 20 Kč. Výstava potrvá do konce
května, v další dny je možné ji navštívit v otevírací
době muzea od ponědlí do pátku od 9 do 16 hodin.
Více informací na www.zihobce.eu.

Akce pro veřejnost
pořádané NP Šumava
6. 2. 2013 / Pohledy do krajiny / Tradiční cyklus
večerních přednášek a promítání na různá témata
a z různých koutů světa od 18 hodin v IS a SEV
Kašperské Hory.
6. 2. 2013/ Vyjížďka na lyžích okolím Kvildy /
Výlet na běžkách s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech Kvildska. Sraz před IC
Kvilda
v 9.30
hodin.

1. 2. 2013 / Vepřové hody / Horní Planá - Olšina / Podávat se bude vše z prasátka - zabijačková polévka, ovar, jitrnice jelítka, prejt, zabijačkový guláš, škvarky a další dobroty.... Od 14 do 20 hodin.
2. 2. 2013 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž, Hasičská zbrojnice / Sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči. Tel.: 376 361 227.
6. 2. 2013 / Masopust / Klatovy, KD/ . http://www.mksklatovy.cz
9. 2. - 12. 2. 2013 / Masopust / Český Krumlov / Obnovená tradice lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným
procesím masek, provázeným pouličními divadelníky, kejklíři a muzikanty. www.ckrumlov.cz/highlights
9. 2. 2013 / Masopustní průvod /
Horní Planá / Rozmařilé masky pod
vedením rychtáře tropí v ulicích nemalý rozruch. U každého domu gratulují a tancují s obyvateli města.
Začátek v 8 hodin u radnice. Večer

7. 2. 2013 / Vyjížďka na lyžích kolem Chalupské
slatě/ Výlet na běžkách s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech kraje Lad. Sraz
před IC Svinná Lada v 9.30 hodin.
8. 2. 2013 /Seidelovo Šumavou / Fotografie z
dilny Josefa a Františka Seidelových s šumavskou
tématikou. Tel.: 388 335 014, 731 530 466 Cena
programu: 10 Kč. Od 18 hodin.
13. 2. 2013 / Pohledy do krajiny / Tradiční cyklus
večerních přednášek a promítání na různá témata
a z různých koutů světa od 18 hodin v IS a SEV
Kašperské Hory.
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ve 20 hodin mastopustní veselice v sále KIC – účinkuje Soda a Kofola České Budějovice.
Vstupné masky 50 Kč, ostatní 80 Kč. www.horniplana.cz
9. 2. 2013/ Pytlování / Dobrá Voda u Horní Plané, střelnice / Zábavné odpoledne ve stylu
našich babiček, sjíždění kopce na pytlích, doprovodný program. www.horniplana.cz
9. 2. 2013 / Masopustní průvod / Klenčí pod Čerchovem / Průvod masek od 14 hodin
z návsi. Výtěžek akce bude věnován koňskému útulku v Miřkově. www.chodskaliga.cz
9. 2.2013 / Belvederská dvanáctka /Železná Ruda/ Veřejný závod v běhu na lyžích klasickým
způsobem, pro věkové kategorie od předžáků po dospělé muže a ženy! Hlavní cena v obou
dospělých kategoriích - sud belvederské dvanáctky! Závodí se na tratích Belveder, prezentace v hotelu BELVEDER do 9:30 hod. téhož dne. Bližší inf. na tel.: 376397033, e-mail: itcruda@sumava.net.
V případě nepříznivých podmínek se závod ruší.
www.sumavanet.cz/zeleznaruda

14. 2. 2013 / Na sněžnicích krajem Lad / Výlet na
sněžnicích s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech kraje Lad. Sraz před IC Svinná
Lada v 9.30 hodin.
14. 2. 2013 / Na sněžnicích k Plešnému jezeru /
Vydejte se cestou necestou k jednomu z 8 šumavských jezer ledovcového původu. Trasa náročná,
vybavení: teplé oblečení, svačina... Koordinátor
IS Stožec.
14. 2. 2013 / Den s kolovrátkem / Co je třeba
udělat, než si upleteme ponožky? Budeme prát,
česat, spřádat a dále zpracovávat ovčí rouno. Co z
toho vznikne, záleží už jen na vás. Od 13 do 16
hodin
v IS
a
SEV
Kašperské
Hory.

10. 2. 2013 / Malostranská zimní pohádka / Prachatice, městské divadlo /nedělní pohádka.
www.prachatice.cz
10. 2. 2013 / Vycházka - obnovená pivní sláva / Kout na Šumavě / Naučně poznávací výlet
od 8:30 do 17 hodin, Kout na Šumavě – tvrz, kostel sv. Jiří, zámek, hrobka Filipa Františka
Stadiona, gloriet „Klobouk“, rodinný pivovar Jana Skaly - s ochutnávkou. Prohlídky s výkladem a tradiční oběd zajištěn. Doprava - autobus a vlak. Odjezd z Klatov v 8.45 hod. z hlavního vlakového nádraží. Sraz účastníků 15 minut před odjezdem autobusu. www.klatovy.cz
15. 2. 2013 / Marta Kubišová / Klatovy, KD / Marta v recitálu „ S nebývalou ochotou“ od
19:30 hodin, za doprovodu hudební skupiny Petra Maláska. www.mksklatovy.cz
16. 2. - 17. 2. 2013 / Kašperská 30 / Kašperské Hory / 30 km dlouhá trať uzavře seriál závodů SkiTour. Místo závodů bude upřesněněno na www.kasperska30.cz
16. – 17. 2. 2013 / Slalom ÚKZ / Železná Ruda - Sportovní areál Špičák / Územní kvalifikační
závod ve slalomu, program: sobota OSL, neděle SL, bližší inf. na tel.: 376 397 167
20. 2. 2013 - Koncert – NEZMAŘI / Prachatice, městské divadlo / www.prachatice.cz
22. 2. 2013 / Divadelní bál „Řemesla“ / Horažďovice, KD/ Od 20 hodin.
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
23. 2. 2013 / Městský bál / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz
24. 2. 2013 / Vycházka „ve stínu Černé věže 2“ / Klatovy/ Sraz účastníků je u kolonády v
městském parku ve 13
hodin. Půjdeme po cyklostezce do Lub a odtud
do Lomce (smírčí kříž,
lomecká tvrz). Dále budeme pokračovat ke zřícenině kaple sv. Jana
Nepomuckého
a odtud přes úbočí Výhořice zpět ke kolonádě.
Ve stínu Černé věže je
název seriálu, který můžete sledovat na Klatovské televizi či si přečíst
na stránkách Klatovského deníku (vždy v úterý). Vybraná místa však můžete navštívit i osobně s Klubem přátel Klatovska. Průvodcem seriálu i na vycházkách je Martin Kříž. Pořádá KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA.

14. 2. 2013 /Splavení posledního vltavského voru / Příběh jedinečného muzejního experimentu z
roku 1971. Martin Slaba z Národního zemědělského muzea Ohrada nám připomene unikátní
výzkumný pokus o ruční výrobu a plavbu vorů
realizovaný roku 1971 ohradským muzeem ve
spolupráci s tehdejšími vltavskými plavci. Od
16.30 hodin v učebně SEV Vimperk.
16. 2. 2013 / Nenuďme se doma / Přijďte si vytvořit originální šperk z netradičního materiálu fima. Kombinováním barev vdechnete duši krásnému šperku, nebo si vyrobíte "košilky" na klíče
pro jejich rozlišení. Od 16 hodin v IS Stožec.
20. 2. 2013 / Pohledy do krajiny / Tradiční cyklus
večerních přednášek a promítání na různá témata
a z různých koutů světa od 18 hodin v IS a SEV
Kašperské Hory.
20. 2. 2013 / Na sněžnicích kolem Stožce/ Poznejte krajinu okolí Stožce z jiného pohledu. Na
sněžnicích vyrazíme kolem Stožce s výhledem do
širého okolí. Sraz v 9 hodin před IC Stožec.
20. 2. 2013 / Vyjížďka na lyžích okolím Kvildy /
Výlet na běžkách s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech Kvildska. Sraz před IC
Kvilda
v 9.30
hodin.

21. 2. 2013 / Vyjížďka na lyžích kolem Chalupské
slatě / Výlet na běžkách s výkladem o historii,
místopisu a přírodních poměrech kraje Lad. Sraz
v 9.30 před IC Svinná Lada.
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26. 2. 2013 / Věra Martinová & Jamie Marshall a spol. / Klatovy, KD/ Jako hosté vystoupí
Pavlína Jíšová se svojí dcerou Adélkou Jonášovou. Od 19.30 hodin.
do 28. 2. 2013 / Výstava fotografií fotoklubu F2,8 / Prachatice, Galerie Dolní brána / 11.
výstava fotografií tentokrát na téma " noční foto". www.prachatice.cz
do 24. 3. 2013 / Výstava obrazů Norberta
Schmitta /Zámek Dub / Otevřeno denně od 9
do 17 hodin. www.dubuprachatic.cz

Wellness hotel Marlin v Nové Peci získal
ocenění v rámci jihočeského kraje
V loňském roce se šumavský Wellness hotel Marlin, www.wellnesshotelmarlin.cz, držitel
®
certifikátu Šumava originální produkt , zúčastnil soutěže Hotel roku 2012, pořádané společností Conventia a získal ocenění "Nejoblíbenějsí hotel v kategorii wellness v jihočeském
kraji"
a
"Nejoblíbenějsí
restaurace
v jihočeském kraji".
O výsledcích soutěže rozhoduje široká veřejnost prostřednictvím hlasování na stránkách soutěže www.hotelawards.cz.
Cílem této soutěže je zmapování těch nejlepších a nejoblíbenějších hotelů po celém
Česku.
„Velice si vážíme všech hostů, kteří poslali
našemu hotelu i restauraci v loňském roce
své hlasy, díky nimž jsme získali toto ocenění.
Pro celý kolektiv zaměstnanců je to velice
povzbuzující impulse do další práce. Podpořen loňským úspěchem jsem náš hotel letos
opět přihlásil do soutěze o "Nejoblíbenějsí
hotel v kategorii wellness" a doufám, že se
nám opět podaří umístit se na předních místech.“ uvedl majitel Wellness hotelu Marlin
Michael Trampota.

21. 2. 2013 / Historie sklářství na Šumavě / Co
to byly páteříky a jak se vyrábí vinuté perly?
Poutavé vyprávění o historii šumavského sklářství a o tajích výroby skleněných vinutých perel
s ukázkami. Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava - originální produkt a sami si můžete svůj
malý zářivý poklad i vyrobit. Od 12 do 17 hodin
v
IS
a
SEV
Kašperské
Hory.

22. 2. 2013 /Návštěva Domu divočiny… / a
prohlídka zvířecích výběhů. Pojďme společně
poznat divočinu kousek za hranicemi, do centra
NP Bavorský les - oblast Falkenstein. Navštívíme
zvířecí výběhy (rys, vlk, koně Převalského a další), jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny místo zážitků, nových informací a her pro děti i
dospělé. Součásti prohlídky je i film o Šumavě v
3D formátu. Sraz v IS Alžbětín v 9.30, nutná
hotovost na cestovné vlakem v EUR.
26. 2. 2013 / Na sněžnicích kolem Kvildy / Výlet
na sněžnicích s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech Kvildska. Sraz před IC
Kvilda v 9.30 hodin.
27. 2. 2013 / Pohledy do krajiny / Tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na různá
témata a z různých koutů světa od 18 hodin v IS
a SEV Kašperské Hory.
28. 2. 2013 / Na sněžnicích krajem Lad / Výlet
na sněžnicích s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech kraje Lad. Sraz v 9.30
před IS Svinná Lada.
28. 2. 2013 / Nenuďme se doma / Naučte se s
námi základy drátkování. S sebou si můžete přinést hrneček, vajíčko či svíčku, které budete
chtít ozdobit. Od 17 do 19 hodin v IS Stožec.

Více informací k akcím naleznete na webu:

www.npsumava.cz
v sekci akce pro veřejnost.

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky (společně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz.
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