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Velikonoce na Kašperku
O Velikonocích 29. března - 1. dubna 2013 se opět otevře pro návštěvníky brána hradu.
S průvodkyní se budete moci vypravit na unikátní prohlídkový okruh "Stavba hradu",
kde si prohlédnete hradní parkán s netradiční prezentací obrazů z dějin hradu, přízemí
východní věže s ukázkami pracovních nástrojů a ukázkou opracování kamenného ostění, zříceninu hradního paláce a pak vystoupáte na západní věž, kde se přímo před zraky
návštěvníků a současně kolem nich postaví, vybaví nábytkem a nakonec zanikne středověká komnata. Prohlídka bude ukončena v 5. patře západní věže, kde se pokocháte
dech beroucí vyhlídkou.

Parforsní hon na
závodišti u Kratochvíle
Jaro patří v Netolické oboře milovníkům koní, psů a myslivosti. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijďte se podívat v sobotu 6.
dubna 2013 na ukázku parforsního honu na
dostihovém závodišti u zámku Kratochvíle.

V sobotu 30. a v neděli
31. března se uskuteční 3x denně představení šašků Jürgenda a
Francoise, tentokrát i s
několika velikonočními
zvířátky.
Na hradním nádvoří
budou prezentovat a
prodávat své výrobky
šumavští řemeslníci,
jako např. kovář, řezbář apod.
Můžete se také těšit na velmi oblíbené speciální prohlídky pro děti "Staň se rytířem
nebo dvorní dámou". Začátky vždy v 11:30 a ve 13 hodin. Doporučujeme objednat si
vstupenky předem na tel. čísle: 376 582 324. Tato interaktivní prohlídka je vhodná pro
děti ve věku 6 -11 let.
Více informací www.kasperk.cz.

Ve 12.30 hodin bude záhájen hon slavnostním nastoupením jezdců na koních se smečkou
loveckých psů. Hudebně je doprovodí Skupina
loveckých rohů z Tábora.
Parforsní hony (z franc. par force de chiens – silou psů), se smečkou Asbach Foxhounds z Německa, jsou jedinečnou podívanou a ojedinělou akcí
tohoto druhu v celé ČR.
V cca 16.30 hodin bude ukončen hon opět na
závodišti. V letošním roce se budou na netolickém
závodišti kontat dostihy v sobotu 31. srpna a 1.
září.
Bližší informace na www.netolice.cz
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Sezóna na Lipně nekončí
Lyžování ve Skiareálu pomalu končí, ale v neděli 31. 3. 2013 se můžete zůčastnit lyžování v plavkách a šortkách - kdo přijde v plavkách nebo šortkách má skipas za půlku a
útratu v restauraci v areálu také – vše do vyprodání zásob.
V pondělí 1. 4. 2013 si přijďte zalyžovat za symbolických 20 Kč za skipas. A není to
Apríl! V této zimní sezóně si na velikonoční ponedělí zalyžujete naposledy, to ovšem neznamená, že spolu s ním se uzavírá sezóna na Lipně. Ta tady totiž nikdy nekončí.

Zima pomalu přechází do jara, teploty rostou a slunečných dnů přibývá. Do jarního hávu
se převlékne i Skiareál Lipno, který pak nabízí jak zdravý pohyb, tak i relax v Active Parku
Lipno. „Lanový park, letní lanová dráha, frisbee park, bikepark, to vše lze od jara do podzimu
navštívit na Lipně. Samozřejmostí jsou
půjčovny vybavené kvalitním sportovním
vybavením. Velký zájem je například i o
elektročluny,“ informoval Petr Dušek,
ředitel společnosti LIPNO SERVIS, která
je provozovatelem Skiareálu a Active
Parku Lipno.
Celoročně je v provozu vodní ráj
Aquaworld Lipno i Bobová dráha. Od léta
2013 pak bude nabídka pro děti rozšířena o indoorovou aktivitu zvanou
Hopsárium – svět prolézaček, skákacích
hradů a trampolín.

Výstava Proměny země
V pátek 5. dubna bude v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech zahájena výstava Miroslav
Pacner / Proměny země, retrospektiva 1964 –
2012. Výstava potrvá do 16. 6. 2013

Retrospektivní výstava rodáka z nedalekých Janovic nad Úhlavou Miroslava Pacnera s názvem
PROMĚNY ZEMĚ představuje autorovy práce z let
1964 až 2012.
Autor obrazů, reliéfních skulptur a 82 architektonických návrhů a realizací zahrad, parků a veřejných exteriérů i 92 realizací výstav v ČR a
v zahraničí (např. Centre G. Pompidou Paříž, Toulouse, Brémy, Mnichov, Boloňa, Moskva…)

Více informací se dozvíte na www.lipno.info

Pojďte s námi tvořit na tkalcovském stavu
Městské muzeum Horažďovice vyhlásilo soutěž o nejzajímavější vzor vytvořený ve virtuální dílně na tkalcovském stavu.
Pojďte nahlédnout do světa tkaní, staňte se na chvilku tkalcem. Poznáte základy tkaniny,
vazby, vzory, k čemu se různé tkaniny používají a jak vypadají. Můžete si také virtuálně utkat
látku různých barev, vzorů a popustit uzdu své fantazii.
Tato virtuální dílna vznikla jako součást projektu Návrat k tradicím. Kromě informací týkajících se tkaní, paličkování, práce se dřevem
obsahuje také animaci tkalcovského stavu a
možnost vytvořit si svůj vlastní vzor. Tento
vzor může sloužit jako předloha pro samotné
tkaní nebo popřípadě vyšívání.
Pokud se chcete do soutěže zapojit, vytvořte si svůj vlastní vzor, pojmenujte ho svým
jménem a uložte na stránkách virtuální dílny. Ze všech vzorů vytvořených soutěžícími budou
vybrány 3 nejzajímavější a jejich tvůrci budou odměněni cenami vyrobenými v naší interaktivní dílně: 1. místo – dřevěná lžička 2.místo – plstěná panenka 3.místo – paličkovaný náramek
Výherci budou zveřejněni na stránkách muzea www.muzeumhd.cz a také v Horažďovickém
obzoru. Výhru si poté budou moci vyzvednout přímo v Městském muzeu Horažďovice nebo
po domluvě ( po zaslání adresy ) jim ceny budou poslány poštou.
Všechny informace naleznete na adrese www.muzeumhd.cz/navrat. Soutěž bude trvat do
31. 5. 2013.

Výstavu otevírají autorovy informelní obrazy ze
šedesátých let z cyklu o mystériu vzniku života na
planetě Zemi, kosmické, prostory, nalepované
propalované a zvrásněné hedvábné papíry ze
série starých zdí. Druhou částí pokračují práce,
kdy autora inspiroval zvlněný reliéfní povrch země, po které chodíme a kterou ani nevnímáme.
Země hlinité, písčité, kamenité, porostlé trávou,
vyprahlé, vymyté deštěm i plochy dětské hry.
Autor nám jejich prostřednictvím sděluje, že vše,
co nás obklopuje – i ty nejprostší věci, jsou hodny
naší pozornosti. Jsou to sejmuté jakési „posmrtné
masky“ země, reliéfy dramat čtverečních metrů
země. Růst i zánik – tedy věčný koloběh přírody.
Obrazy a reliéfy doplňují fotografie a makety
zahrad, parků a veřejných prostorů dokumentující tvorbu v přírodě, která se v posledních létech
stává pro autora dominantní.
Bližší informace o dalších akcích v klatovské galerii U Bílého jednorožce www.gkk.cz.

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. dubna podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva.
V ptačí oblasti Šumava, která vznikla nařízením
vlády před 9 lety, jsou hlavními objekty ochrany
tetřev hlušec, tetřívek obecný, čáp černý, chřástal
polní, jeřábek lesní, sýc rousný, kulíšek nejmenší,
datlík tříprstý a datel černý.

Strana 3

www.isumava.cz

Výtvarná soutěž "Máme rádi zvířata"
Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě
NaturVision, vyhlašuje 6. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI
ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.
Téma soutěže souvisí s tématikou festivalu NaturVision – tedy život zvířat ve volné přírodě,
letos s mottem: „SAVCI“. Každé dítě se může zúčastnit maximálně se třemi pracemi (kresbami, malbami nebo fotografiemi) formátu A4 – A3.
Soutěžní příspěvek musí být na tvrdším papíře a na zadní straně opatřen těmito údaji –
jméno a příjmení dítěte, jeho věk, adresa a dále také škola, kterou dítě navštěvuje (popřípadě i třída). Termín a místo dodání do 31. května 2013 k rukám Lenky Švecové, MěÚ Vimperk, odbor ŠKaCR, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk.

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.

Nejlepší dětští tvůrci budou odměněni na galavečeru NaturVision 20. září 2013. Celkový
vítěz obdrží Cenu Stanislavy Chumanové. Z
nejlepších prací bude v MěKS Vimperk uspořádána výstava. Těšíme se na zajímavé dětské pohledy do světa zvířat!
Autoři i jejich zákonní zástupci tím, že se
této soutěže zúčastňují, dávají současně
souhlas s bezplatným zveřejněním těchto
výtvarných děl pro další propagaci festivalu
NaturVision.

Dubnové akce na Šumavě
1. 4. 2013 / Velikonoční koncert / Chanovice, zámecký areál / Hraje a zpívá Volné sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů od 16 hodin. Vstupné 70 Kč. www.chanovice.cz.

„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.

1. 4. 2013/ Velikonoční koncert / Horažďovice, KD / Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, od 18.30 hodin. www.horazdovice.cz

Akce ze zimní nabídky Programů pro veřejnost
se uskuteční v úterý 2. dubna 2013 od 14 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, akce se
konat nebude.
Autor fotografie je Václav Hřebek.

2. 4. 2013 / Ornitologická vycházka / Kašperské Hory / Pojďte na vycházku za známými i
méně známými druhy ptáků. Přednášející: Luděk Bufka, sraz v IS a SEV Kašperské Hory ve 14
hodin, tel.: 376 582 734, 731 530 284. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Doporučujeme vzít si dalekohled. www.npsumava.cz

2. ročník foukání
skleněných vajíček

2. 4. – červen 2013 / Selské baroko Jakuba Bursy na Vlachovobřezsku a Volyňsku / Prachatice, muzeum / Výstava fotografií Petra Luniaczka pořádána k 200.výročí narození Jakuba
Bursy. V dubnu a květnu tevřeno pouze o víkendech od 10 do 16 hodin. Vernisáž 2. 4. 2013
od 16 hodin, úvodní slovo Mgr. Pavel FENCL. www.prachatickemuzeum.cz

Sklářská huť Czech Glass Vimperk vás srdečně
zve ve dnech od 22. 3. do 7. 4. 2013 do své provozovny, kde si můžete vyzkoušet vyfouknout, s
malou pomocí mistra skláře, své velikonoční
vajíčko.

1. 4. 2013 / Velikonoční lyžování / Kvilda / Zalyžujte si s dětmi za symbolických 10 kč od 9
do 12 hodin. www.skikvilda.cz

3. 4. 2013 / Hornoplánští machři / Horní Planá, sál KIC / Od 15,15 hod in diskotéka, živá
hudba, filmy a program pro náctileté. www.sumava-lipno.eu
3. 4. 2013 / Výstava - vše kolem piva / Kdyně, Muzeum příhraničí / K vidění budou lité otvíráky na pivo i sbírka starých pivních lahví. Výstava potrvá do 14. 6. 2013. www.kdyne.cz
4. 4. 2013 / Cestovatelské promítání / Horní Planá, sál KIC / Od 20 hodin, již druhé promítání manželů Vávrových, kteří cestují pouze s batůžky na zádech. Své výpravy podnikají na
vlastní pěst, bez cestovních kanceláří, pouze s letenkou a smělými plány. Téma: Indie a Nepál (Taj Mahal, Jaipur, Pushkar, Jaisaumer). Vstupné 50,- Kč. www.sumava-lipno.eu
4. 4. 2013 / Zahájení mezinárodního festivalu komorní hudby / Klatovy, radnice/ Od 19
hodin první koncert – Pocta rodině Vilímců. www.mksklatovy.cz

Otvírací doba: pracovní dny od 8:30 do 16:00
hodin, víkendy od 9.30 do 16 hodin.
Sklářská huť Czech Glass Vimperk, 1. máje 596 (u
Restaurace Skalka), www.czechglassvimperk.cz
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5. 4. 2013/ Ševčíkovy hudební večery / Horažďovice, Hotel Prácheň / Jazzový večer Evy
Svobodové, od 19 hodin, tel: 603 229 559.
5. 4. 2013 / Cestovatelské putování po Srí Lance / Stachy, centrum vzdělávání/ Miloslav
Martan přiblíží zaniklá i současná města nádherného budhistického ostrova. Od 19 hodin.

Odemykání Vltavy 2013
Přijďte v sobotu 13. dubna 2013 odemknout
Vltavu!!! Je to krásný začátek vodácké turistické sezony na Vltavě.

6. 4. 2013 /David Koller & band Unplugged / Klatovy, KD / Koncert uznávaného muzikanta,
představitele střední generace českého bigbeatu od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
6. 4. 2013 / Vernisáž výstavy Cesta 2013 / Klenová, sýpka / 10. ročník přehlídky prací žáků
výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje, vernisáž od 15 hodin, výstava potrvá do 19. 5. 2013
www.gkk.cz
6. 4. 2013 / Vernisáž výstavy: Na tři / Klenová, zámek / Výstava potrvá do 9. 6. 2013.
www.gkk.cz
7. 4. 2013 / Úklid hory Svatobor/ Sušice, u kapličky sv. Antonína / pro malé i velké dobrovolníky, kteří mají chuť se projít a pomoci vyčistit stezky a les. Sraz u kapličky, v ulici Pod Svatoborem v 9:30 hodin. Úklid bude zakončen společným posezením u ohniště, s sebou vezměte cokoliv, co se dá opéci na ohni. Více informací na tel. 731 025 253 – pí Lišková.
8. 4. 2013 / Jom-ha Šoa / Sušice, kino / mezinárodní den vzpomínání na oběti holocaustu.
Od 16 hodin panelová diskuze na téma holocaust s účastí pamětníka Pavla Stránského a
pracovníků muzeí, od 17:45 hodin komentovaný průvod městem, který bude zakončen
vzpomínkovou pietní akcí, od 20 hodin promítání filmu Nickyho rodina o záchraně více než
šesti set českých dětí židovského původu. www.mestosusice.cz
9. 4. 2013 / Zajímavé osobnosti na pošumavských zámcích / Prachatice, muzeum / Přednáška PhDr. Františka Kubů od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

Vyplujeme z Českého Krumlova (kempu U Trojice
ř. km 280,6), kde proběhne v 10 hodin klasické
odemčení řeky a pak okolo 11 hodiny vyplujeme.
Končíme v kempu ve Zlaté Koruně (ř. km 268,5) v
odpoledních hodinách. Naplánovaná trasa je
dlouhá 12 km (cca 2-3 hod plavby).
Akci zaštiťuje iVltava.cz za podpory vodáckých
půjčoven CK Cesta, Odysea, Pirát, Ka-servis a
kempů ve Zlaté Koruně (Kemp u Kučerů a Kemp
Koruna) a v Českém Krumlově (kemp U Trojice) a
Českého svazu rekreačního sportu. Podrobný doprovodný program a bližší info na www.ivltava.cz.

12. 4. 2013 / Jazní koncert/ Klatovy, KD/ Dechový orchestr mladých při ZUŠ Klatovy.
www.mksklatovy.cz

Rallye Šumava Klatovy

12. 4. – 10. 5. 2013 / Výstava obrazů Báry Jandové a Dana Ďuriše / Nýrsko, knihovna /
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Rok se s rokem sešel a jsme opět na prahu startu domácího šampionátu automobilových soutěží.

13. 4. 2013 / Michal je kvítko / Klatovy, KD / od 14 hodin dětské představení oblíbeného
herce Michala Nesvadby. www.mksklatovy.cz
15. 4. 2013 / Čochtan vypravuje / Bělá nad Radbuzou, KD / divadelní představení s Josefem
Dvořákem, od 19:30 hodin, vstupné 200 Kč. www.sumavanet.cz/knihovnabela

Mezinárodní mistrovství ČR letos otevírá právě
48. Rallye Šumava Klatovy, která se bude konat
18. - 20. 4. 2013 a opět ji bude doprovázet oblíbená Historic Vltava Rallye, jejíž 22. ročník je i
tentokrát zařazen do seriálu mistrovství Evropy.

16. 4. 2013 / Karel Plíhal – koncert/ Klatovy, kino/ www.mksklatovy.cz
16. 4. 2013 / Vernisáž výstavy: Miroslav Pacner - proměny země / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / Retrospektiva 1964 – 2012, tel. Výstava potrvá do 16. 6. 2013. www.gkk.cz
20. 4. 2013 / Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce /
dílna s lektorkou Irenou Ellis, od 14 hodin. www.gkk.cz
21. 4. 2013 / 3. sušické setkání harmonikářů / Sušice, KD / od 14 hodin nesoutěžní přehlídka amatérských harmonikářů. www.mestosusice.cz
21. 4. 2013 / Popelka Nazaretská / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / benefiční koncert
od 14 hodin, vstupné 50 Kč. www.sumavanet.cz/ickhory
24. 4. 2013 / Bratři Ebenové / Klatovy KD/ Koncert známé bratrské trojice se svou kapelou,
od 19.30 hodin. www.mksklatovy.cz
25. 4. 2013 / Brány památek dokořán / Klatovy / možnost navštívit některé památky za
zvýhodněné vstupné (muzeum, katakomby, radnice, knihovna, Černá věž). Akci zakončí
koncert Světlany Nálepkové v 19 hodin v sále radnice.
25. 4. 2013 / Jarní rukodělné semináře s Mgr. Ivanou Sieberovou/ Chanovice, zámek /
www.chanovice.cz
26. 4. 2013 /Albert Chanovský / Chanovice, zámecký areál / přednáška o jezuitském vzdělanci. www.chanovice.cz

Obě soutěže již vydaly své základní dokumenty a
zahájily příjem přihlášek.
Novinkou bude letos start historického Subaru Legacy postaveného pro Jiřího Kalistu, diváci tak budou
moci zavzpomínat třeba na ročník 1991, kdy s obdobným vozem dojel Švéd Axelsson v Klatovech dvanáctý. To bylo ale tehdy samozřejmě v rámci soutěže
soudobých vozů. I v té bude letos nač se v Klatovech
dívat, přestože domácí jezdci si dávají tradičně s přihláškami poněkud načas.
Zdroj: www.rallylife.cz
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26. 4. 2013 / Návštěva domu divočiny / Železná Ruda – Falkenstein / ... a prohlídka zvířecích výběhů. Pojďte společně poznat divočinu kousek za hranicemi, do centra NP Bavorský
les – oblast Falkenstein. Navštívíme zvířecí výběhy (rys, vlk, kůň 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. Nenáročná trasa, vhodná i pro rodiny
s dětmi, výlet na celý den. Nutná hotovost na vlakovou jízdenku: dospělí 4,20 EUR, děti (6–
14 let) 2,10 EUR, zakoupení 3D brýlí: 1,5 EUR. Tel.: 376 387 060, www.npsumava.cz
27. 4. 2013 / Svatý Jiří zlatinky nese na talíři aneb rýžování zlata na Otavě / Horažďovice,
jez na Lipkách / od 12 do 16 hodin ukázky rýžování zlata s možností si rýžování vyzkoušet. S
sebou holinky, teplé ponožky a gumové pracovní rukavice. Při velmi špatném počasí se akce
nekoná! www.sumavanet.cz/horazdovice

Kouzelný Krumlov
Kouzelný Krumlov - to nejsou jen sluneční paprsky prohřívající uličky historického města,
krumlovští medvědi probouzející se ze zimního
spánku nebo zelenající se příroda kolem.
Slavnost, která se tradičně uskuteční 30. 4. - 1.
5. 2013, nabídne zábavu pro všechny generace.

27. 4. 2013 / Pouť ke svatému Vojtěchu / Újezd u Chanovic / odpolední slavnost u kaple a
pramene sv. Vojtěcha, sváteční společenské setkání. www.chanovice.cz
27. 4. 2013 / Tenkrát v roce 1945 / Kvilda, Modrava, Horská Kvilda / historická vozidla 2.
svěové války, bohatý doprovodný program. www.kvilda.cz
27. 4. 2013 / Frymburská "1000" + den s Martou / Frymburk, Marta / Soutěž ve výstupech
na Martu pro malé i velké. www.lipno.info
27. 4. 2013 / Lipno dětem aneb čarodějnice letí / Lipno nad Vltavou / Další z dětských dnů
na Lipně. Děti čeká zabava, tvořivé dílny, soutěže a zvýhodněné vstupy. www.lipno.info
27. 3. - 28. 4. 2013 / Národní šampionát mažoretek / Klatovy, KD / Sóla a dua, postupová
soutěž. www.mksklatovy.cz
do 28.4. Architektura z ptačí perspektivy – výstava leteckých snímků Dr. Petra Brauna /
Nýrsko, Muzeum Královského hvozdu / www.sumavanet.cz/icnyrsko
28. 4. 2013 / Pašijové hry / Český Krumlov, zahrady pivovaru Eggenberg / Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista, účinkuje přes 80 osob; od 14 hodin.
www.pasijovehry.cz
30. 4. 2013 / Vzpomínková slavnost / Hostouň a Bělá nad Radbuzou / u příležitosti oslav
konce 2. světové války a osvobození našeho kraje americkou armádou za účasti příslušníků
2. kavalerie americké armády a členů Military Car Clubu Plzeň. Program: 16:00 – Hostouň,
slavnostní akt u statku; 16:45 – Růžov, slavnostní akt u pamětní desky; 17:30 – Bělá nad
Radbuzou, slavnostní akt u Památníku padlým, country hudba a občerstvení ve stanu za
úřadem; 19:00 – 20:00 Pilouni; 20:00 – 21:00 – Ivan Hlas a Norbi Kovács; 21:00 – 24:00 Pilouni. www.sumavanet.cz/knihovnabela

Foto © Lubor Mrázek
Pivovarská zahrada ožije v úterý 30. dubna během odpoledních her pro děti, výroby čarodějnických kostýmů, čarodějnického líčení, stavění
máje nebo pečení buřtů. Nejen rodiče s dětmi
mohou navštívit Krumlovský veletrh, zhlédnout
Festival Základní umělecké školy Český Krumlov či
zajímavé koncerty.
Ve středu se otevřou dveře několika muzeí a galerií a náměstí Lásky se stane ideálním místem k
posezení.
Zdroj: www.ckrumlov.info.

7 sladů v jednom pivě?
Šumavský pivovar Vimperk uvařil od vzniku v
roce 2010 již 10 druhů spodně kvašených piv,
pro která použil sedm druhů ječných sladů.

30. 4. 2013 / Filipojakubská noc ,,U Stifterů“ / Horní Planá, Rodný domek A. Stiftera / Od
17 hodin stavba máje a čarodějnický rej, jarní tvůrčí dílna pro děti i dospělé. Od 20 hodin
spaní v muzeu (ponocování) – Populární spaní pro děti od 7 let, tentokrát spojené s hlídáním májky a pohádkou na dobrou noc. Při příznivém počasí budeme spát venku u májky.
Vezměte si s sebou karimatku, spací pytel a hygienické potřeby. Sraz v muzeu, pro děti si
přijďte v 7 hodin. www.sumava-lipno.eu
30. 4. 2013 / Stavění máje a pálení čarodějnic / Chanovice/
www.chanovice.cz

tradiční akce.

30. 4. 2013 / Pálení čarodějnic / Prachatice /Tradiční akce pořádaná ve spolupráci
s místním Šumavským ochotnickým spolkem. www.prachatice.cz
30.4. - 1. 5. 2013 / Kouzelný Krumlov / Český Krumlov / Pohádkově krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové noci. www.ckrumlov.cz/highlights
30. 4. 2013 / Slet čarodějnic / Sušice / www.gymsusice.cz
30. 4. 2013 / Lampionový průvod a čarodějnice / Zdíkov / průvod vychází do OÚ, doprovodný program na Ostrově: představení Živly, dětská soutěž, fire show, hudba DJ Drak.
www.zdikov.cz

A tak jsme se rozhodli uvařit ve třetím roce našeho fungování jako první pivo další desítky pivo
právě z těchto sedmi sladů.
Vimperský 7 sladový speciál 17°, který je na
čepu od 27. 3. 2013, byl uvařen podle vlastní receptury. Je to pivo českého typu s obsahem alkoholu 7,7 % obj.. Je to pivo příjemné silné polotmavé barvy, vyvážené chuti a chmelové vůně.
Jako všechna piva Šumavského pivovaru je to
pivo nefiltrované, nepasterizované a nijak nekonzervované.
Jako je tomu u každé speciality, vaříme vždy jen
malý počet várek. Jak dlouho vydrží? - sledujte
naše webové stránky www.sumavskypivovar.cz

Strana 6

www.isumava.cz

Příjem žádostí o značku "ŠUMAVA originální
produkt®" pro výrobky
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, mohou podávat své
žádosti do 30. dubna 2013 elektronicky na webu regionálních
značek na odkazu: www.regionalni-znacky.cz a zároveň vytištěné s nezbytnými přílohami
také poštou na adresu RRA Šumava (384 73 Stachy 422), kde také obdrží veškeré informace
u
regionální
koordinátorky
značky,
paní
Kateřiny
Vláškové.
Místní výrobky jsou výjimečné svojí vazbou na region z pohledu tradice, použitím místních
surovin, ručním zpracováním, motivem nebo originalitou. Jejich zakoupením získá návštěvník autentický suvenýr nebo dárek ze Šumavy.

Na Šumavě vzniká
zajímavá kolekce retro
pohlednic nejen pro
sběratele
Člověku v tom shonu dnešní doby ani nedojde, jak rychlé nohy má čas. Nejčastěji si to
uvědomíme u nějaké periodické události či bilancování.

Veškeré informace o certifikovaných produktech, systému značení a vydané tiskoviny ke
stažení naleznete také na www.regionalni-znacky.cz

Příjem žádostí o značku "ŠUMAVA originální
produkt®" pro služby v cestovním ruchu
Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. zahajuje příjem žádostí o značku "ŠUMAVA
originální produkt®" pro ubytovací a stravovací zařízení.
Provozovatelé, kteří nabízí ubytovací či stravovací
služby na území okresů Klatovy, Prachatice a Český Krumlov, mohou podávat své žádosti do 15.
dubna
2013
elektronicky
na
webu
www.regionalni-znacky.cz a zároveň vytištěné s
nezbytnými přílohami také poštou na adresu RRA
Šumava (384 73 Stachy 422), kde také obdrží veškeré informace u regionální koordinátorky značky
pro oblast Šumavy, paní Kateřiny Vláškové.
Certifikovaná služba v cestovním ruchu zaručuje návštěvníkům, že budou spokojeni nejen
s kvalitou nabízeného ubytování či stravování, ale zároveň také zákazník získává vždy „něco
navíc“.
Více informací k regionální certifikaci naleznete na www.regionalni-znacky.cz

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

A právě při bilancování posledních měsíců jsme
s údivem zjistili, že našemu hýčkanému projektu
sběratelských retro pohlednic ze Šumavy bude
za pár týdnů jeden rok!
Vše začalo před rokem dílem souhry neskutečných náhod. K myšlence nabízet milovníkům
Šumavy retro pohlednice nás inspiroval náš velký koníček - sbírání historických pohlednic. A
právě srovnání současné pohlednicové produkce
a historických snímků mistrů Seidelových, Josefa
Wolfa, nakladatele Joži Pospíchala či například
Maxe Jonáka nás přivedlo na myšlenku vzdát
hold všem zde zmiňovaným i nezmiňovaným
dokumentaristům staré dobré Šumavy a vznikla
tak zajímavá série sběratelských retro pohlednic
pro milovníky Šumavy a Lipenska ze zajímavých
míst z tohoto krásného koutu naší vlasti.
Celý příběh, jak postupně retropohlednice
vznikly,
se
dočtete
na
stránkách
www.isumava.cz v sekci články a všechny dosud
vydané pohlednice v retro stylu si můžete prohlédnout na www.pohledysumava.cz.

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2013 v elektronické verzi PDF.

