rok 2014

www.isumava.cz

číslo 1

Strana 1

Bílá stopa na Šumavě

Akce pro veřejnost
pořádané NP Šumava

Šumava v zimě nenabízí pouze oblíbené skiareály, ale navíc je protkaná sítí udržovaných
lyžařských tras. V loňské sezóně došlo ke sjednocení značení jak informačních tabulí s ma‐
pou, tak značení nástupních míst. Celou Šumavou, od Železné Rudy až po Lipno, prochází
Šumavská magistrála (přes 100 km), která díky garantované údržbě nabízí kvalitně upra‐
vené trasy po celou zimní sezónu. Na magistrálu navazuje dalších cca 400 km místních
tras.

3. 1. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srn‐
cem“ kolem Srní / Infocentrum Srní / Poznávací
výlet na sněžnicích zimní krajinou v okolí Srní,
historie, místopis, zimování zvěře. Od 9 do 14
hodin, nutná rezervace předem na tel
731 530 235 nebo na jiri.kec@npsumava.cz

Náklady na zimní údržbu lyžařských běžeckých tras na Šumavě, které hradí obce, jsou více
než 2,5 mil. Kč/sezónu. V současné
době jsou jedinými pravidelnými
příspěvky dotace od Krajských úřa‐
dů Plzeňského a Jihočeského kraje
(tyto příspěvky činí 10% z celko‐
vých nákladů).
Na financování údržby Šumavské
magistály se v loňské sezóně vý‐
znamně podílel Generální sponzor
Bílé stopy Šumava, Česká spoři‐
telna. I letos se sníží finanční zátěž
obcí díky opakované podpoře Čes‐
ké spořitelny.

Přispívám  lyžuji
Kvalita upravovaných lyžařských stop je mnohdy přímo úměrná výši finančních prostřed‐
ků, které má daná obec/město k dispozici. Aby měli možnost přispět sami lyžaři, připravili
jsme pro tyto účely několik variant:
•
zakoupení propagačních předmětů – 70% z prodejní ceny bude použito na finan‐
cování údržby lyžařských tras

7. 1. 2014 / Na sněžnicích kolem Kvildy / IS Kvil‐
da /Výlet na sněžnicích s výkladem o historii a
přírodních poměrech Kvildska. Od 9:30 do 13
hodin, nutné předchozí objednání na tel. 388
4356 544. V případě nedostatku sněhu se akce
nekoná.
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•

zaslání DÁRCOVSKÉ SMS (cena DMS 30 Kč, na Bílou stopu přispějete 28,50 Kč)

•

sběrací listiny – jednoduchý a rychlý způsob jak přispět v hotovosti

•

sbírkový účet – bankovní účet zřízený přímo pro příspěvky na úpravu lyž. tras

Pro příznivce běžeckého lyžování zajišťuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s., v
úzké spolupráci s Regionálním sdružením Šumava, Správou NP a CHKO Šumava, Jihočeským
a Plzeňským krajem a v neposlední řadě s dotčenými obcemi a městy, pravidelnou údržbu
běžeckých tras, ale také další doprovodné produkty.
•
Mapky lyžařských stop jsou vydávány každoročně. Obsahují aktualizované mapo‐
vé podklady a užitečné kontakty na subjekty v daném území. Jsou k dispozici bezplatně na
informačních centrech v regionu, nebo ke stažení na webových stránkách Bílá stopa.
•
Portál www.bilastopa.cz
kromě standardních funkcí jako onli‐
ne zobrazování aktuálně upravených
běžeckých stop je do aplikace dopl‐
něno mnoho nových informací: úseky
upravované pro bruslení, informace o
info centrech, stanice Horské služby,
aktuální stav počasí, parkoviště, re‐
staurace, penziony, půjčovny a servis
lyží (připravujeme), aktuální teploty a
další. K již dříve nabízené službě SMS
info, která nabízí informaci o úpravě
stop prostřednictvím SMS zpráv, byla
doplněna další služba tzv. Geolokace.
Tato služba přímo v prohlížeči mobil‐
ního telefonu v mapě, kde jsou sou‐
časně zobrazeny upravené stopy,
zobrazí vaši aktuální polohu. Úplnou
novinkou je „plánovač tras“, který
umožňuje uživateli naplánovat trasu s
přehledem předpokládané vzdálenos‐
ti a převýšení naplánovaného úseku.
Příznivcům běžeckého lyžování přejeme mnoho sněhu a příjemné zážitky v „Bílé stopě
Šumava“.

8. 1. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžnicích
do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního života
v Povydří‐ Výprava pro malé i velké účastníky na
sněžnicích do malebného šumavského údolí. Od 9
do 16 hodin, nutná rezervace na 376 599 009.
9. 1. 2014 / Zimní hraní s přírodou / IS Stožec / Vy‐
dejte se s námi po stopách zvířat a poznejte jejich
zimní život s řadou pohybových aktivit. Od 9 do
11.30 hodin. Nutná rezervace na tel. 388 335 014.
10. 1. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srn‐
cem“ kolem Srní / Infocentrum Srní / Poznávací
výlet na sněžnicích zimní krajinou v okolí Srní, histo‐
rie, místopis, zimování zvěře. Od 9 do 14 hodin, nut‐
ná rezervace předem na tel 731 530 235 nebo na
jiri.kec@npsumava.cz
14. 1. 2014 / Na sněžnicích kolem Kvildy / IS Kvilda
/Výlet na sněžnicích s výkladem o historii a přírod‐
ních poměrech Kvildska. Od 9:30 do 13 hodin, nut‐
né předchozí objednání na tel. 388 4356 544. V pří‐
padě nedostatku sněhu se akce nekoná.
15. 1. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžnicích
do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního života
v Povydří‐ Výprava pro malé i velké účastníky na
sněžnicích do malebného šumavského údolí. Od 9
do 16 hodin, nutná rezervace na 376 599 009.
16. 1. 2014 / Do Indie za dobrovolnou službou i po‐
znáním / Vimperk, učebna SEV / Poslechněte si zá‐
žitky jihočeského učitele Mgr. Jiřího Záleského, kte‐
rý zde destoval a ve státě Assam vykonával dobro‐
volnou službu v oboru školství a práce s dětmi. Od
16.30 do 18 hodin.
17. 1. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srn‐
cem“ kolem Srní / Infocentrum Srní / Poznávací
výlet na sněžnicích zimní krajinou v okolí Srní, histo‐
rie, místopis, zimování zvěře. Od 9 do 14 hodin, nut‐
ná rezervace předem na tel 731 530 235 nebo na
jiri.kec@npsumava.cz
17. 1. 2014 / Ukázka záchranářské práce psa
v terénu / IS Rokyta / Chcete‐li si vyzkoušet pocity
pod „lavinou“ a radost štěkajícího chlupáče, který
vás spolehlivě najde, přijďte. Od 10 do 13 hodin,
nutná
rezervace
na
jiri.kec@npsumava.cz.

Lednové akce na Šumavě
1. 1. 2014 / Novoroční výstup na Libín / Prachatice / Tradiční akce s veselím a občerstve‐
ním u rozhledny Libín. www.prachatice.cz
1. 1. 2014 / Novoroční ohňostroj / Prachatice, Velké náměstí / od 17 hodin.
www.prachatice.cz
1. 1. 2014 / Novoroční výstup na Hraničář / Nýrsko / od 13 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
1. 1. 2014 / Novoroční výstup na Stezku korunami stromů /Lipno / www.lipno.info
1. 1. 2014 / Novoroční ohňostroj / Vimperk / přijďte s námi uvítat nový rok 2014, od 18
hodin. www.vimperk.cz
1. 1. 2014 / Přivítání nového roku / Klatovy/ www.mksklatovy.cz
3. 1. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz

18. 1. 2014 / Na sněžnicích kolem Stožce / IS Sto‐
žec/ Poznejte krajinu okolí Stožce z jiného pohledu.
Od 9 do 12 hodin, nutná rezervace na tel.
388 335 014.
21. 1. 2014 / Na sněžnicích kolem Kvildy / IS Kvilda
/Výlet na sněžnicích s výkladem o historii a přírod‐
ních poměrech Kvildska. Od 9:30 do 13 hodin, nut‐
né předchozí objednání na tel. 388 4356 544. V pří‐
padě nedostatku sněhu se akce nekoná.
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4. 1. 2014 / Den s handicapem / Lipno / Organizovaný program pro handicapované a jejich
rodinné příslušníky ‐ setkání rodin s handicapovanými a instruktáží, představení pomůcek a
možností nabídky aktivit pro handicapované, jejich bezplatné zapůjčení, včetně 3 instrukto‐
rů, možnosti bezplatné návštěvy bazenu a prohlídky apartmánu. www.lipno.info
4. 1. 2014 / Dětské Apré Ski a koleda lišáka Foxe / Lipno, skiareál / Ve Foxparku kapitána
Lipánka pořádáme pro naše dětské návštěvníky zábavné soutěže, kterými provázejí všechny
účastníky naši maskoti Lišák Fox a Kapitán Lipánek. Děti mohou soutěžit v házení míčků na
terč, v přetahování se lanem, slalomovým během, skákání v pytlích a podobně. Každý do‐
stane odměnu. Vše zahájí ve 14 hodin 3 králové. www.lipno.info
6. 1. 2014 / Příchod tří králů / Český Krumlov, náměstí Svornosti / Tříkrálová sbírka české
katolické charity, sfouknutí vánočního stromu. Malý happening jako důstojná tečka adven‐
tu. www.ckrumlov.cz
10. 1. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz
10. 1. 2014 / Přednáška Radomíry Sedlákové: Architektura Karla Pragera / Klatovy, Galerie
U Bílého jednorožce / od 17 hodin. www.gkk.cz
11. 1. 2014 / Dani Robinson & Stonefree experience Prachatice, Národní dům / koncert na
počest Jimi Hendrixe od 19 hodin. www.prachatice.cz
11. 1. 2014 / Lipno vez bariér / Lipno, skiareál / po celý den máte možnost zapůjčit si zdar‐
ma vybavení pro handicapované. www.lipno.info
11. 1. 2014 / Dětské Apré Ski s Ronaldem McDonaldem / Lipno, skiareál / Ve Foxparku ka‐
pitána Lipánka pořádáme pro naše dětské návštěvníky zábavné soutěže, kterými provázejí
všechny účastníky naši maskoti Lišák Fox a Kapitán Lipánek. Děti mohou soutěžit v házení
míčků na terč, v přetahování se lanem, slalomovým během, skákání v pytlích a podobně.
Každý dostane odměnu. Vše zahájí ve 14 hodin 3 králové. www.lipno.info
15. 1. 2014 / Tradiční přechod Královského hvozdu – 13. ročník / Železná Ruda, Penzion
Habr / na sněžnicích ze sed‐
la Scheiben přes Juránkovu
chatu na Velký Ostrý, zakon‐
čení
v Hamrech,
tel.:
603 894 139.
17. 1. 2014 / Loutkové di‐
vadlo / Sušice, Sokolovna –
Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz

22. 1. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžni‐
cích do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního
života v Povydří‐ Výprava pro malé i velké účastní‐
ky na sněžnicích do malebného šumavského údolí.
Od 9 do 16 hodin, nutná rezervace na 376 599 009.
22. 1. 2014 / Nenuďme se doma / OÚ Horní Vlta‐
vice / Naučte se s námi základy drátkování, s sebou
si přineste hrneček, vajíčko či svíčku, které budete
chtít ozdobit. Od 17 do 19 hodin, nutná rezervace
na tel. 388 335 014.
23. 1. 2014 / Tvořivá dílna z ovčína / IS a SEV
Kašperské Hory / Přijďte a zjistíte, jak se zpracová‐
vá ovčí vlna a co vše je možné z ni vyrobit plstěním
za mokra nebo pomocí plstící jehly za sucha.
23. 1. 2014 / Zednáři na Šumavě / Vimperk,
MěKS/ Vývoj zednářství od 18. Století do součas‐
nosti s důrazem na historickou klatovskou lóži hra‐
běte Kunigla. Přednášející PhDr. Luboš Antonín,
Národní Muzeum.
24. 1. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srn‐
cem“ kolem Srní / Infocentrum Srní / Poznávací
výlet na sněžnicích zimní krajinou v okolí Srní, his‐
torie, místopis, zimování zvěře. Od 9 do 14 hodin,
nutná rezervace předem na tel 731 530 235 nebo
na jiri.kec@npsumava.cz
24. 1. 2014 / Návštěva domu divočiny a prohlídka
zvířecích výběhů / IS Alžbětín / Poznejme divočinu
v NP Bavorský les – oblast Falkenstein. Navštívíme
výběhy rysa, vlka a dalších, jeskyni z doby kamenné
a Dům divočiny, místo nových zážitků, informací a
her. Sraz v IS Alžbětín v 9.30 hodin, návrat v 13.30
hodin.
24. 1. 2014 / Jihoamerické putování / IS Stožec /
Poutavé vyprávění s promítáním fotografií
z Ekvádoru, přednášející RNDr. Kamila Lencová.
28. 1. 2014/ Na sněžnicích na vrchol Antýglu / OÚ
Horská Kvilda / Výstup na sněžnicích s výkladem o
historii, místopisu a přírodních poměrech. Nároč‐
nost vysoká délka trasy 7 km. Koordinátor IS Kvilda,
nutná rezervace na 388 435 544.
29. 1. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžni‐
cích do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního
života v Povydří‐ Výprava pro malé i velké účastní‐
ky na sněžnicích do malebného šumavského údolí.
Od 9 do 16 hodin, nutná rezervace na 376 599 009.

18. 1. 2014 / Prácheňský
reprezentační ples / Horaž‐
ďovice, KD / od 20 hodin.
www.horazdovice.cz
18. 1. 2014 / Velbloud na sněhu / Lipno, skiareál / Na děti se přijde do Skiareálu Lipno opět
podívat velbloud Šajtan a
možná s sebou vezme i svého
kamaráda lámáka Otíka. Po‐
tkat ho můžete ve Foxparku,
ale podívat se půjde i na Stez‐
ku
korunami
stromů.
www.lipno.onfo
21. 1. 2014 / Tvůrčí dílna s
pohádkou O Sněhurce / Pra‐
chatice, Muzeum české loutky
a cirkusu / v 10 hodin.

30. 1. 2014 / Na sněžnicích krajem Lad / IS Svinná
Lada / Výlet na sněžnicích s výkladem o historii,
místopisu a přírodních poměrech kraje Lad. Od
9.30 do 13 hodin, nutná rezervace na tel.
388 434 180.
30. 1. 2014 / Svět ledovcových jezer / Vimperk,
učebna SEV / Dozvíte se o vzniku ledovcových jezer
na Šumavě, o jejich vývoji, fauně i flóře, přednáše‐
jící ing. Eva Zelenková. Od 16.30 do 18 hodin, nut‐
ná rezervace na tel. 388 450 210.
30. 1. 2014 / Nenuďme se doma / IS Stožec /
Přijďte si užít klidný a relaxační podvečer při por‐
tistresovém malování. Od 17 do 19 hodin.
31. 1. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srn‐
cem“ kolem Srní / Infocentrum Srní / Poznávací
výlet na sněžnicích zimní krajinou v okolí Srní, his‐
torie, místopis, zimování zvěře. Od 9 do 14 hodin,
nutná rezervace předem na tel 731 530 235 nebo
na jiri.kec@npsumava.cz
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23. 1. 2014 / Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a SEV Kašperské Hory / povídání o zpracování ov‐
čí vlny a výroba plstěných vý‐
robků, od 13 do 16 hodin.
www.npsumava.cz
23. a 24. 1. 2014 / Koncert
žáků ZUŠ J. Kličky / Klatovy
/ v kině Šumava od 19 ho‐
din. www.mksklatovy.cz
24. 1. 2014 / Ples města Pra‐
chatice ‐ hostem plesu Janek
Ledecký / Prachatice, Národní
dům / od 19.30 hodin.
www.prachatice.cz
25. 1. 2014 / Hornoplánská brusle / Horní Planá, pláž / 4. ročník rychlostního závodu na
bruslích a bohatý doprovodný program. www.horniplana.cz
25. 1. 2014 / Lipno vez bariér / Lipno, skiareál / po celý den máte možnost zapůjčit si zdar‐
ma vybavení pro handicapované. www.lipno.info

31. 1. 2014 / Ukázka záchranářské práce psa
v terénu / IS Rokyta / Chcete‐li si vyzkoušet pocity
pod „lavinou“ a radost štěkajícího chlupáče, který
vás spolehlivě najde, přijďte. Od 10 do 13 hodin,
nutná rezervace na jiri.kec@npsumava.cz.

Více informací k akcím naleznete na webu:

www.npsumava.cz
v sekci akce pro veřejnost.

Romantické vyjížďky na
saních tažených koňmi
Nový způsob poznávání Šumavy i pro méně mo‐
bilní návštěvníky můžete využít v okolí Strážného
a v okolí Modravy.
Vyjížďky buď ve voze, nebo na saních (dle sněho‐
vých podmínek) jsou pořádány v rámci projektu
Správy NP a CHKOŠ s názvem "Návrat koní na Šu‐
mavu". Cena 150 Kč/ osoba (děti do 10 let zdarma)

25. 1. 2014 / Dětské Apré Ski / Lipno, skiareál / Ve Foxparku kapitána Lipánka pořádáme
pro naše dětské návštěvníky zábavné soutěže, kterými provázejí všechny účastníky naši
maskoti Lišák Fox a Kapitán Lipánek. Děti mohou soutěžit v házení míčků na terč,
v přetahování se lanem, slalomovým během, skákání v pytlích a podobně. Každý dostane
odměnu. Vše zahájí ve 14 hodin 3 králové. www.lipno.info
25. 1. 2014 / Plstění s Kačkou / Horažďovice, muzeum / přijďte a vytvořte si náušnice, ná‐
hrdelník, náramek z vlny, plstěním za sucha a mokra, 10 ‐ 17 hodin. www.muzeumhd.cz
25. 1. 2014 / 14. Reprezentační ples města / Sušice, KD Sokolovna / od 20 hodin.
www.kulturasusice.cz
25. ‐ 26. 1. 2014 / Šumavský pohárek číslo 2 a 3 / Špičák, SKI&BIKE / seriál tradičních závo‐
dů, alpské disciplíny, žactvo. www.spicak.cz
31. 1. 2014 / Jedničkáři lyžují za 20 Kč / Lipno, skiareál / Kdo budeme mít na vysvědčení
samé 1, lyžuje dnes za 20 Kč! www.lipno.info
31. 1. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz

Stezka korunami stromů v zimě
Lipenský areál prošel v posledních letech překotnými změnami a stal se vyhledávanou
zimní destinací. Díky rozsáhlým službám zaměřeným na rodinnou dovolenou se dostal
především do hledáčku rodičů menších dětí.
Výjimečné zážitky slibuje i zdejší dominanta – Stezka korunami stromů, která je otevřena po
celý rok. Obnoveny byly také informační tabule, které se nyní věnují zimnímu období. Děti
s rodiči se mohou společně dozvědět, jaké činnosti a aktivity je během zimy v lese nutné
uskutečnit. Stezka korunami stromů nabízí úžasný výhled i v zimním období a není výjimkou,
že lze dohlédnout až na alpské štíty.
Stezka návštěvníky provede mezi vrcholky vzrostlých stromů až do výšky 40 metrů a pro‐
střednictvím didaktických stanic je seznámí s okolní přírodou. Děti potěší interaktivní za‐
stávky s lanovými prvky, na kterých si mohou vyzkoušet fyzickou zdatnost a obratnost. Od‐
měnou turistům bude překrásný výhled z vyhlídkové věže na zasněžené Lipno a v případě
příznivého počasí i na Alpy. Lyžaři si mohou vypůjčit outdoorovou obuv a sportovní vybavení
ponechat v úschovně.

Vyjížďky do okolí Modravy:
termíny: sobota ‐ středa, počet míst (saně): max. 2
dospělí + 2 děti
‐ místo srazu: statek Modrava (č.p.48)
kontakt ‐ kočí Jiří Dráb: 731 530 291
Vyjížďky do okolí Strážného:
termíny: středa – neděle, počet míst (saně): max. 3 do‐
spělí + 2 děti
místo srazu: hájovna Strážný
kontakt ‐ kočí Miloš Pozděna: 731 530 292.

Pozorování jelenů v NP
Šumava
Od začátku prosince mohou návštěvníci opět
pozorovat jeleny v jejich přirozeném prostředí z
pozorovacích srubů.
Během ledna jsou termíny prohlídek v pozorovací
obůrce na Srní vypsány na úterý, čtvrtek a na sobo‐
tu. Objednávat se zájemci mohou na emailu ‐ ji‐
ri.kec@npsumava.cz nebo na telefonu ‐ 731
530 235.
Od ledna se pro turisty otevře i pozorovací obůr‐
ka na Jeleních Vrších a nově také na Borové Ladě.
Na Jeleních Vrších byl den prohlídky stanoven na
sobotu, na Borové Ladě na středu.
Pro skupiny 10‐30 osob je možné domluvit i jiný
individuální termín. Zájemci se mohou objednávat
na emailu ‐ borlada@npsumava (388 434125). Po‐
kud chcete vyrazit na Jelení Vrchy pak se objedná‐
vejte na telefonu 388 335 014.
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Během zimy se lze dostat ke Stezce korunami stromů několika způsoby. Ten nejjednodušší
je využít speciální dopravu, tzv. Stezkabus, který odjíždí zdarma v pravidelných intervalech
z centrálního parkoviště u dolní
stanice lanové dráhy. Staví přímo
u vchodu na Stezku a je přizpůso‐
ben i přepravě handicapovaných
návštěvníků. Naložit lze i dětské
kočárky. Na vrchol Kramolína lze
samozřejmě dojít i pěšky po zna‐
čené turistické stezce. Nenáročná
procházka zabere necelou půlho‐
dinku. Jednou z možností je i vyu‐
žití lanové dráhy, která v zimě
slouží pouze pro lyžaře. Ti mohou
následně využít úschovnu a půj‐
čovnu bot.
Každou sobotu během zimní se‐
zóny bude prohlídka Stezky ko‐
runami stromů zpříjemněna na‐
bídkou punče zdarma. Užijete si
jedinečnou zimní atmosféru tiché‐
ho lesa, okusíte jedinečné výhledy
a zároveň se zahřejete výborným
punčem. Ti, kteří mají zájem o de‐
tailnější informace, mohou využít
každou středu od 14 hodin ko‐
mentovanou prohlídku Stezky s průvodcem.

Příchozím doporučujeme si vzít teplé oblečení, dale‐
kohled a určitě nechat doma psa.

Šumavský pivovar Vimperk
uvařil nejlepší nové spodně
kvašené pivo roku 2013
Šumavský pivovar Vimperk, jehož piva jsou no‐
siteli certifikátu ŠUMAVA ‐ originální produkt®,
dosáhl kromě opakovaného úspěchu na Jarní ceně
českých sládků 2013 i ocenění za nejlepší nové
spodně kvašené pivo roku 2013.
Časopis Pivo, Bier & Ale organizuje každoročně
ocenění nejvýraznějších počinů v pivovarnictví.
Vimperský 7 sladový speciál 17° byl vyhodnocen
jako nejlepší nové spodně kvašené pivo roku 2013.
Toto silné polotmavé pivo vařené podle vlastní re‐
ceptury ze sedmi ječných sladů, které dosud pro
svá piva Šumavský pivovar použil, jste měli mož‐
nost ochutnat na jaře 2013 v rámci oslav tříleté
existence pivovaru. Budeme čtenáře včas informo‐
vat, kdy bude v roce 2014 opět na čepu.

Teď v zimě můžete u nás ve Vimperku ochutnat
tradiční vánoční Vimperský medový speciál 15° a
následně zimní Vimperský zázvorový speciál 13° ‐
bližší
informace
najdete
vždy
na
www.sumavskypivovar.cz.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
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