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Zimní pohoda na lyžích u Českých Žlebů
Ať už se vydáte v zimě do Českých Žlebů na lyžích nebo běžkách, čeká zde na Vás kromě
překrásné šumavské přírody v srdci Národního parku i klidnější zázemí pro sportovní a
rekreační vyžití v porovnání s většími a známějšími turistickými centry.
České Žleby jsou dobře dostupné po silnici pouhých 10 km od Volar nebo 5 km od státní
silnice na hraniční přechod Strážný. Ubytovat se můžete přímo v místě buď v turistické ubytovně Správy NP a CHKO, nebo v nedávno postaveném moderním hotelu České Žleby, či
v několika málo rodinných penzionech. Přímo u Českých Žlebů je možné prostřednictvím
několika nástupních míst využít strojově upravovanou Bílou stopu, po které je možné se odtud vydat doslova na všechny světové strany včetně šumavské magistrály, nebo třeba i přes
hranice do běžeckých stop nebo na bavorské pivo do Německa.
Pro vyznavače
nenáročného sjezdování je na okraji
obce na svazích
v nadmořských
výškách
téměř
1 000 m situován
menší
lyžařský
areál se dvěma
vleky, několika
sjezdovkami včetně
technicky
dosněžovaných a
snowparkem. Zaparkujete zde pohodlně hned pod
vlekem, můžete zde využít ski servis, půjčovnu vybavení či skromné zázemí s občerstvením,

Čertice Teofila bude řádit
v obci Mojné na
Krumlovsku
Věříte, že i čerti touží po lásce? Ne? Tak to ještě
neznáte čertici Teofilu, která po ženichovi vyloženě prahne!
Ke štěstí by jí mohly dopomoci sedmimílové boty. Jak? To se dozvíte v neděli 2. února v obci
Mojné na Českokrumlovsku. Od 15 hodin zde
vystoupí Divadelní spolek Rolnička z Hořic na
Šumavě, který předvede pohádku Ženich pro
čertici aneb sedmimílové boty.

Foto © www.horicenasumave.cz
V hlavních rolích veselé čertovské pohádky, jejímiž autory jsou Helena Lisická a Josef Miroslav
Bourek, se představí například Jana Čurdová
(čertice Teofila), Antonín Švec mladší (švec Pápěra), Eva Koritarová (Nanynka) či Karel Krčál (král
Tonemám). Režisérem je Antonín Švec starší,
který se zároveň s Růženou Šulcovou postaral o
výtvarné ztvárnění scény.
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děti pak třeba nechat naučit nebo zdokonalit bezpečné sjíždění v lyžařské školičce. Nadšenci
z místního Ski klubu se zde každým rokem snaží vylepšovat podmínky pro pohodovou zimní
lyžovačku především pro rodiny s dětmi a mladé lyžníky.
V letošní sezóně zde mj. spolupořádají veřejný závod v obřím slalomu pro amatérské
sjezdaře ve školním věku v rámci již tradičního seriálu závodů zvaného Bázumský pohár,
tentokráte se zde uskuteční 8. února. Podobně se na místních svazích bude konat na vrcholu zimní sezóny 8. března maškarní karneval na vleku. Pokud tedy máte rádi rodinnou pohodu, krásnou přírodu a zimní radovánky, jste v Českých Žlebech přes zimní sezónu na správném místě a srdečně vítáni!
www.skizleby.cz

29. Šumavský Skimaraton na Kvildě se blíží
Letošní termín skimaratonu byl stanoven na víkend 22. 2. - 23. 2. 2014.
Závod na 45 km a 23 km klasicky a 23 km volně je součástí série Euroloppet a Stopa pro život, závod je součástí Ligy dálkových běhů. Na závodníky čeká pestrá trať s delšími rovinkami
a táhlými výjezdy v krásném prostředí
šumavských plání na území Národního
parku Šumava v nadmořské výšce od
1000 do 1300m. Trasy závodu jsou naprosto stejné jako loni, tudíž závodníci,
kteří se zúčastnili v minulém ročníku, budou mít možnost porovnat čas s loňským.

Hořice na Šumavě jsou známé hlavně díky Pašijovým hrám. I Divadelním spolek Rolnička zde má
ale dlouholetou tradici, ačkoliv pod tímto názvem
ochotníci vystupují teprve od roku 2010. Jak herci
uvádějí, v první řadě hrají pro děti, ale samozřejmě jsou rádi, když pobaví také jejich rodiče. V
souboru se dají nalézt i lidé z jiných obcí, a to například z Dolního Třebonína.
A jaké pohádky Divadelní spolek Rolnička v posledních letech nacvičil? Například O zlém čaroději a hodných strašidlech, O ševci Ondrovi a komtesce Jůlince či Jak byla čertům v pekle zima.
Pokud si chcete užít příjemnou pohádku se
sympatickými herci, neměli byste v neděli 2. února v Mojném chybět. Vstupné je dobrovolné.
www.mojne.cz, www.horicenasumave.cz

Na Hromnice na sněžnice
Informační turistické centrum Železná Ruda
pořádá v neděli 2. Února 2014 výlet na sněžnicích.
S doprovodem se půjde od radnice na trase Železná Ruda – pomník A.Kašpara – Čertovo jezero,
odkud je návrat již individuální, tzn. že se účastníci mohou rozhodnout, zda půjdou dále na jezero
Černé, nebo se vrátí přes SKI&BIKE Špičák, kde
bude právě probíhat akce „Rockové lyžařky“.

Registrace probíhá dvěma způsoby, a to:
prostřednictvím on-line registrace na
http://skimaraton.cz/ nebo v závodní kanceláři - Kvilda, v pátek 14:00 - 18:00, sobota
8:00 - 18:00, neděle 8:00 - 11:00 hodin.

Vrátit se bude možné i další cestou okolo chaty
Bumbálka. Pokud bude málo sněhu, půjde se bez
sněžnic. Pro účastníky budou připraveny certifikáty o absolvování výšlapu, 5 vylosovaných obdrží
odměnu. Sraz účastníků v 9:30 hodin před budovou radnice. Délka trasy k Černému jezeru cca 7
km, obtížnost střední, za špatných sněhových
podmínek pěší výšlap.

Více informací k akci se dozvíte na
www.skimaraton.cz

Sněžnice a hole: vlastní, nebo možnost zápůjčky: www.ski-snowmax.cz, příp. tel.: 603 524 262

Únorové akce na Šumavě
do 28. 2. 2014 /Vánoční radosti / Nýrsko, Muzeum Královského hvozdu / výstava kuchyněk, kočárků, panenek. www.sumavanet.cz/icnyrsko
1. 2. 2014 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž, Hasičská zbrojnice / sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči, tel.: 376 361 227
1. 2. 2014 / Buvolss ples / Nýrsko, KD/ k tanci a poslechu hraje Kolovanka od 20 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
1. 2. 2014 / Hasičský bál / SDH Žihobce / www.zihobce.eu
2. 2. 2014 / Šumavský pohárek číslo 4 / Špičák / seriál tradičních závodů, alpské disciplíny,
žactvo. www.sumava.net/itcruda
3. 2. - 14. 3. 2014/ Jarní prázdniny u Šumavouse / Vimperk u Sloupu / Pro děti bude opět
připraven od pondělí do pátku Lesní program. Děti se mohou zúčastnit programu kdykoliv
během dne, zároveň kdykoliv během týdne. Každý den je jiné téma a dny na sebe tematicky
nenavazují. Konkrétní podoba programu je přizpůsobena počasí a věkové skladbě dětí. Více
informací na www.sumavous.cz
5. 2. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata z různých koutů světa od 18 hodin. www.npsumava.cz
6. 2. 2014/ Přednáška Emila Kintzla/ Žihobce, Muzeum LS / Historie lyžování na Šumavě od
18 hodin. Zároveň bude zahájena výstava fotografií o historii lyžování. www.zihobce.eu

Akci pořádá: Informační turistické centrum, email: itcruda@sumava.net, nebo tel.: 376 397 033
Účast na vlastní nebezpečí, účastníci nejsou ze strany pořadatele pojištěni.
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6. 2. 2014/ Into the mind / Kašperské Hory, Cafe Nebespán /nádherný celovečerní film s
tématikou extrémního lyžování v hlubokém prašanu v Kanadě, Bolívii nebo Nepálu, od 19
hodin, vstup zdarma, skvělé drinky. www.nebespan.cz
7. 2. 2014 / Divadelní představení pro děti / Žihobce, Muzeum LS / www.zihobce.eu
7. 2. 2014 / Loutkové divadlo / Horažďovice, kino / pohádka O zlé princezně od 17 hodin.
www.sumavanet.cz/horazdovice
7. 2. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz
8. 2. 2014 / Valentýnská „Kissparty live“ rádia Kiss Proton / Nýrsko, KD/ od 21 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
8. 2. 2014 / Masopust / Nýrsko / průvod masek vyjde od moštárny ve 14 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
8. - 9. 2. 2014 / Šumavský pohárek číslo 5 a 6 / TJ TATRAN Ž. Ruda, Pancíř / seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo. www.sumava.net/itcruda
12. 2. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata z různých koutů světa od 18 hodin. www.npsumava.cz
12. 2. 2014 / Blešák / Nýrsko, KD/ od 15 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
14. 2. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz
15. - 16. 2. 2014 / Kašperská 30 / Modrava / 30 km dlouhá trať uzavře seriál závodů SkiTour. www.kasperska30.cz
15. - 16. 2. 2014 / Závody ÚKZ / SKI&BIKE Špičák / alpské disciplíny, dospělí, starší a mladší
žactvo. www.spicak.cz
18. 2. 2014 / Tvůrčí dílna s pohádkou O Všudybylovi / Prachatice, Muzeum české loutky a
cirkusu / v 10 hodin. www.nm.cz
19. 2. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata z různých koutů světa od 18 hodin. www.npsumava.cz
19. 2. 2014 /Maškarní karneval / Klatovy, KD /masopustní zábavné odpoledne pro seniory
od 13:30 hodin. www.klatovy.cz
20. 2. 2014 / Den s kolovrátkem / IS a SEV Kašperské Hory / povídání i zpracování ovčího
rouna od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
20. 2. 2014 / Uvedení nového filmu „Putování krajem kněžny Káči aneb vyznání posledního Lamberka“ / Žihobce, Muzeum LS/ Od 18 hodin. www.zihobce.eu
21. 2. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz
21. 2. 2014 / Domů do Irska / Nýrsko, knihovna / povídání o Smaragdovém ostrově s Věrou
Kláskovou, v pořadu zazní irské písně, shlédneme fotografie z cest po Irsku a poslechneme si
Irskou pohádku. Od 19 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
22. 2. 2014 /Dětský karneval na téma zimní radovánky / Nýrsko, KD/ od 14 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
22. 2. 2014 / Premiéra pohádky Kašpárek u Ježibaby / Klatovy, KD / Loutkový soubor
Brouček uvádí premiéru pohádky
Antonína Průchy „Kašpárek u Ježibaby“. Představení se bude konat
od 14 a 16 hodin v loutkovém divadle v KD. www.mksklatovy.cz
22. 2. 2014 / Výroba plstěných loutek s Kačkou / Horažďovice, muzeum / přijďte si vytvořit svou vlastní
loutku z chomáčků vlny a drátků,
plstěním za sucha a mokra, 10 - 17
hodin. www.muzeumhd.cz
22. 2. 2014 /Kramolínský obřák /
Lipno skiareál / Otevřené lyžařské závody pro děti. www.lipno.info

Akce pro veřejnost
pořádané NP Šumava
4. 2. 2014 / Na sněžnicích kolem Kvildy / IS Kvilda /
Výlet na sněžnicích s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech Kvildska. Od 9:30 do 13 hodin,
nutné předchozí objednání. V případě nedostatku
sněhu se akce nekoná.
5. 2. 2014 / 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.
5. 2. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžnicích
do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního života
v Povydří. Vhodné pro rodiny s dětmi, zapůjčíme
sněžnice, nutná rezervace na rokyta@npsumava.cz,
tel: 376 599 009. Od 9.30 do 15 hodin.
5. 2. 2014 / Pohledy do krajiny – Aljaška a západní
Kanada / IS a SEV Kašperské Hory / Navštívíme národní park Denali s nejvyšší horou severní Ameriky a
další krásné parky a rezervace. Přednášející: Miloslav
Martan, CK OCEAN.

7. 2. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srncem“
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
8. 2. 2014 / Nenuďme se doma / IS Stožec / Přijďte
si vytvořit originální šperk z netradičního materiálu –
fima. Nutné předchozí telefonické objednání, max.
kapacita 10 osob, cena programu 50 kč.
11. 2. 2014 / Na sněžnicích kolem Kvildy / IS Kvilda /
Výlet na sněžnicích s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech Kvildska. Od 9:30 do 13 hodin,
nutné předchozí objednání. V případě nedostatku
sněhu se akce nekoná.
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22. – 23. 2. 2014 / Šumavský skimaraton / Kvilda / 29. ročník populárního závodu v běhu
na lyžích. Součástí závodů je i dětský minimaraton. Pořadatel Ski klub Šumava.
www.skimaraton.cz
22. – 23. 2. 2014 / Víkendová tvořivá dílna / Žihobce, Muzeum LS / (výroba šperků, malování na textil, dekorace ze dřeva) v sobotu od 10 do 17 a v neděli od 10 do 16 hodin.
www.zihobce.eu
24. 2. 2014 / Koncert folkové skupiny Nezmaři / Prachatice, Městské divadlo / od 19 hodin. www.prachatice.cz
25. 2. 2014 / Historie sklářství na Šumavě / IS a SEV Kašperské Hory / poutavé vyprávění o
historii šumavského sklářství, výrobě skleněných perel - páteříků s ukázkami výroby, lektorka Jana Wudy, od 13 do 17 hodin. www.npsumava.cz
26. 2. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata z různých koutů světa od 18 hodin. www.npsumava.cz
26. 2. 2014 / Zdeněk Izer a Šárka Vaňková – Turné čtyř můstků / Klatovy KD / od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
27. 2. - 2. 3. 2014 / Mistrovství České republiky / SKI&BIKE Špičák / alpské disciplíny, starší
a mladší žactvo. www.spicak.cz
28. 2. 2014 / Kreslení pravou hemisférou a přirozené metody učení / Nýrsko, knihovna /
přednáška od 19 hodin www.sumavanet.cz/icnyrsko
28. 2. 2014 / Loutkové divadlo / Horažďovice, kino / pohádka O kohoutkovi/
www.sumavanet.cz/horazdovice
28. 2. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz

Bílá stopa na Šumavě - přispívám -lyžuji
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 úřadů Plzeňského a Jihočeského kraje (tyto příspěvky činí 10% z
celkových nákladů).
Na financování údržby Šumavské magistály se v loňské sezóně významně podílel
Generální sponzor Bílé stopy Šumava,
Česká spořitelna. I letos se sníží finanční
zátěž obcí díky opakované podpoře České
spořitelny.

12. 2. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžnicích do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního
života v Povydří. Vhodné pro rodiny s dětmi, zapůjčíme sněžnice, nutná rezervace na rokyta@npsumava.cz, tel: 376 599 009. Od 9.30 do 15
hodin.
12. 2. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / Tradiční cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata a z různých koutů světa.
Od 18 hodin.
13. 2. 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.
13. 2. 2014 / Po stopách boubínských pověstí /
učebna SEV Vimperk / Beseda a fotografická procházka zajímavými místy, s nimiž se pojí dávné lidové pověsti z kraje pod Boubínem. Přednášející Mgr.
Jan Tláskal. Nutná rezervace na tel. 388 450 210,
731 530 276.
14. 2. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srncem“ 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
14. 2. 2014 / Na sněžnicích k Plešnému jezeru /
Jelení Vrchy / Vydejte se cestou necestou
k jednomu z 8 šumavských jezer ledovcového původu. Trasa je náročná, teplé oblečení a svačinu
s sebou. Nutná rezervace na tel: 388 335 014, sněžnice k zapůjčení v IS Stožec.
14. 2. 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

Kvalita upravovaných lyžařských stop je mnohdy přímo úměrná výši finančních prostředků, 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 financování údržby lyžařských tras
•

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.

18. 2. 2014/ Na sněžnicích na vrchol Antýglu / OÚ
Horská Kvilda / Výstup na sněžnicích s výkladem o
historii, místopisu a přírodních poměrech. Náročnost vysoká, délka trasy 7 km. Koordinátor IS Kvilda,
nutná rezervace na 388 435 544.
19. 2. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžnicích do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního
života v Povydří. Vhodné pro rodiny s dětmi, zapůjčíme sněžnice, nutná rezervace tel: 376 599 009.
Od 9.30 do 15 hodin.
19. 2. 2014 / Pohledy do krajiny – Nepál – trek pod
Mt. Everest a Cho Oyu / IS a SEV Kašperské Hory /
Projdeme horské vesnice, budhistické kláštery, vesnici Gorak Shep (5170 m. n. m.) a mnohá další místa. Přednášející Vladislav Hošek. Od 18 hodin.

Strana 5

www.isumava.cz

•
Mapky lyžařských stop jsou vydávány každoročně. Obsahují aktualizované mapové 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 online
zobrazování aktuálně upravených běžeckých stop je do aplikace doplněno
mnoho nových informací: úseky upravované pro bruslení, informace o info
centrech, stanice Horské služby, aktuální
stav počasí, parkoviště, restaurace, 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 mobilního telefonu v
mapě, kde jsou současně zobrazeny
upravené stopy, zobrazí vaši aktuální
polohu. Úplnou novinkou je „plánovač
tras“, který umožňuje uživateli naplánovat trasu s přehledem předpokládané
vzdálenosti a převýšení naplánovaného
úseku.
Příznivcům běžeckého lyžování přejeme mnoho sněhu a příjemné zážitky v „Bílé stopě
Šumava“.

20. 2. 2014 / Vyjížďka na lyžích kolem chalupské
slatě / IS Svinná Lada / Výlet na běžkách
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech kraje Lad. Délka trasy 10 km, od 9.30 do
13 hodin, nutná rezervace na tel. 388 434 180.
20. 2. 2014 / Den s kolovrátkem / IS a SEV
Kašperské Hory / Co je třeba udělat, než si upleteme ponožky? Budeme prát, česat, spřádat a dále
zpracovávat ovčí rouno.
20. 2. 2014 / Nenuďme se doma / Sokolovna Lenora / Nevíte, co s přečtenými novinami? Naučte
se plést košíky, ošatky a jiné dekorativní i užitkové
předměty z papírů. S sebou přineste noviny, cena
programu 50 Kč, od 17 do 19 hodin.
21. 2. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým srncem“ 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
25. 2. 2014 / Na sněžnicích kolem Kvildy / IS Kvilda / Výlet na sněžnicích s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech Kvildska. Od 9:30 do
13 hodin, nutné předchozí objednání. V případě
nedostatku sněhu se akce nekoná.
25. 2. 2014 / Historie sklářství na Šumavě / IS a
SEV Kašperské Hory / 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. Přednášející Jana Wudy,
od 12 do 17 hodin.

Bázumský pohár
Letos se koná již čtvrtý ročník seriálu pěti závodů pro neregistrované lyžaře do 16.tilet –
Bázumský pohár, jehož pořadatelem je šumavský mikroregion Horní Vltava Boubínsko.
První letošní závod se uskutečnil v Horní Vltavici a další jsou plánované na Kubově Huti,
Kvildě, v Českých Žlebech a ve Strážném.
Závod, který vznikl
ve střediscích Horní
Vltavice a Kubova Huť
k poměření sil dětí
z těchto obcí a okolí.
Vymyslel jej Jaroslav
Mach, který byl vlekařem v Horní Vltavici
společně s ředitelem
SKI školy Kubova Huť
Jiřím
Bartošíkem.
První ročník se na
sjezdových
tratích
Nad Kovárnou a Obrovec vydařil a zrodila se myšlenka pěkného závodu. Od druhého ročníku převzal nad závodem pořadatelství mikroregion Horní Vltava Boubínsko a přistoupila
obec Stožec a SKI areál České Žleby s vydatnou pomocí SKI klubu Šumava Volary. Třetí ročník se rozšířil o dva nové SKI areály - Kvildu a Strážný, tím se uzavřel počet středisek a Bázumský pohár dostal nový velmi pěkný rozměr. Název dostaly závody odkopců Bázumskéhohřebene mezi Kubovou Hutí a Horní Vltavicí. Závod má již své místo v zimním sportov-

26. 2. 2014 / Za Vydrýskem a skorcem na sněžnicích do Povydří / IS Rokyta / Za poznáním zimního
života v Povydří. Vhodné pro rodiny s dětmi, zapůjčíme sněžnice, nutná rezervace na rokyta@npsumava.cz, tel: 376 599 009. Od 9.30 do 15
hodin.
26. 2. 2014 / Pohledy do krajiny – Island – země
ohně a ledu / IS a SEV Kašperské Hory / Nádhernými snímky se přeneseme do podmanivé krajiny
Islandu, na ostrov zavěšený pod polárním kruhem,
uvidíme největší vodopád Evropy, největší ledovec
Evropy, Geysir a mnoho dalších přírodních zajímavostí. Od 18 hodin.
27. 2. 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.
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ním kalendáři regionu a to, že je o něj zájem svědčí vždy poměrně velká účast dětí, až 83
závodníků v jednom závodě.
Letošní rozmary zimy však pořadatelům přidávají nejednu vrásku s dostatkem sněhu, některé závody byly odloženy. Aktuální informace naleznete na www.hornivltava.cz nebo na
facebooku.

27. 2. 2014 / Netopýři Šumavy / učebna SEV
Vimperk / Přijďte na besedu se zoologem a nahlédněte

Šumavský pivovar Vimperk nezahálí ani v zimě
Po vánočních a novoročních dnech, kdy jsme čepovali velmi žádaný Vimperský vánoční
medový speciál 15°, máme již navařen a dali jsme jako každoročně na výčep oblíbený
Vimperský zimní zázvorový speciál 13°.
Uvidíte, že zahřeje stejně jako nabízený zázvorový čaj. Koncem roku 2013 byl náš Vimperský 7 sladový speciál 17°, který jsme nabízeli loni na jaře, oceněn časopisem Pivo, Bier & Ale
jako nejlepší nové spodně kvašené pivo roku.
I toto pivo v mimořádné zimní várce můžete u
nás ochutnat.
A do třetice: Šumavský pivovar Vimperk
každoročně podporuje Šumavský Skimaraton.
Letos se jede 23. - 24. 2. 2014, tradičně na
Kvildě. Piva Šumavského pivovaru s malým
občerstvením ale budete moci po celý průběh
Skimaratonu ochutnat v našem stánku.
O kvalitě našich piv a kuchyně, nositelích certifikace Šumava originální produkt, se přijďte
přesvědčit i k nám do pivovarské restaurace
ve Vimperku. Jste srdečně zváni!
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

Výstava v Srní
Karel Tittl ve spolupráci s obcí Srní si vás dovolují
pozvat na Prodejní výstavu „ZIMA 2014“ v tradičních
prostorách fary na Srní.
Ve výstavních prostorách jsou k zhlédnutí práce
tvůrců ze šumavského a pošumavského regionu. Můžete se těšit mimo jiné na díla řezbáře, šumavské obrazy, dekorace ze sušených květin, keramiku, dekorativní textil, šumavské fotografie, šperky a pro ty menší
jsou zde víly, strašidélka a pohádkové postavičky z Pohádkové Šumavy.
Výstava se koná od poloviny ledna do 20. dubna
2014. Otevírací doba: denně 12 – 17 hodin, nebo po
domluvě na tel. čísle 606 235 142.
Autoři se těší na vaši návštěvu.

do světa tajemných nočních letců – netopírů. Dozvíte se, jaké druhy na Šumavě žijí, která životní
prostředí vyhledávají a čím se živí. Od 16.30 hodin,
přednášející RNDr. Luděk Bufka, nutná rezervace
na tel: 388 450 210.
27. 2. 2014 / 15. březen 1939 / MěKS Vimperk /
PhDr. Eduard Stehlík, známý český vojenský historik, autor řady publikací nás provede okupací
zbytku Československa a vznikem protektorátu
Čechy a Morava. Od 18 hodin.
28. 2. 2014 / Výlet na sněžnicích za „zlatým
srncem“ 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
28. 2. 2014 / Nenuďme se doma / IS Stožec /
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, maximální kapacita 10 osob.
28. 2. 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.
28. 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.
Více informací k akcím naleznete na webu:

www.npsumava.cz
v sekci akce pro veřejnost.

I když není sníh, od
Šumavouse zní dětský
smích
Dětské centrum Šumavous otevřelo na zimní sezónu dvě vnitřní herny.
Zatímco si budou děti hrát, rodiče mají možnost si

Výstava o historii lyžování
v Žihobcích
Od úterý 4. února 2014 se můžete v muzeu
Lamberská stezka v Žihobcích těšit na novou výstavu pana Emila Kintzla o Historii lyžování na
Šumavě.
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posedět, přečíst si denní tisk, dát si kávu s domácím koláčem nebo uzené, klobásky a sýry od
regionálních výrobců.
A když děti objeví všechny hračky, vyzkouší klouzačku, domeček nebo kuličky, mohou jít
nakrmit ovce, kozy, divočáky či se pomazlit s morčátky v místním zvěřinci. Otevřeno denně od 9:00
do
18:00,
U
Sloupů
11,
Vimperk.
www.sumavous.cz
Jarní prázdniny u Šumavouse
Po celou dobu jarních prázdnin Dětské centrum
Šumavous připravilo pro děti lesní program. Děti
se mohou zúčastnit programu kdykoliv během
dne, zároveň kdykoliv během týdne, od pondělí do pátku. Každý den je jiné téma a dny na
sebe tematicky nenavazují.
Více na www.sumavous.cz

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech zve na
následující akce
2. 2. – 30. 3. 2014 / Martina Chloupa - Nepotřebuji slov,
abych si rozuměla / obrazy
Vernisáž výstavy v sobotu 1. února od 15 hodin.
7. února 2014 / Přednáška Antonína Kašpara: Kovové sochy
a jejich tvorba / Autor, který v minulém roce vystavoval své
sochy v kostele sv. Vavřince a na Klenové, seznámí posluchače
se svým dílem, ale přiblíží také své životní postoje, sny a cíle.
Od 17 hodin.
13. února 2014 / Tvořivý den pro děti / V rámci jarních
prázdnin pořádá galerie výtvarný den na náměty z výstavy
Martiny Chloupy s názvem Nepotřebuji slov, abych si rozuměla pro děti ve věku 10–15 let. Den plný kreslení, malování,
stříhání, lepení a samozřejmě zábavy povede Irena Ellis. Materiál je zahrnut v ceně vstupného. Vstupné: 25 Kč. Přihlásit se můžete na e-mailu: mazacova@gkk.cz, nebo na telefonu
376 312 049. Od 10 do 17 hodin.
15. února 2014 / Výtvarná dílna pro dospělé k výstavě Martiny Chloupy / Výtvarnou dílnu
povede lektorka Irena Ellis, od 14 hodin
21. února 2014 / Přednáška Václava Kořínka: Ideální rezonance / Václav Kořínek je scénograf, hudební skladatel, muzikoterapeut, divadelník a především profesionální hudebník
hrající na různé rytmické, dechové a strunné nástroje, z nichž si většinu sám vyrábí. Ovládá
alikvotní a hrdelní zpěv a díky své energii a přirozenému nespoutanému projevu bývá mnohými považován za šamana. Seznamte se i vy s touto zajímavou osobností, od 17 hodin.
28. února 2014 / Přednáška Norberta Schmidta: Umění v prostoru - Intervence současných
umělců v kostele Nejsv. Salvátora v Praze u Karlova mostu / Jak může současné umění
obohatit historický prostor a jeho návštěvníky? Jaké jsou podmínky, aby umění v prostoru
„fungovalo“? Snese dobrá architektura každé umělecké dílo? Není současné umění již ze své
podstaty ve starém kostele cizorodým vetřelcem? Nad těmito a dalšími otázkami z řad návštěvníků přednášky se zamyslí náš host Norbert Schmidt. tel. 376 312 049, e-mail: klatovy@gkk.cz, od 17 hodin.

Ve čtvrtek 6. 2. 2014 od 18 hodin pan Kintzl vystoupí v Mulitfunkčním sále našeho muzea s přednáškou k této tématice.
Více informací na www.zihobce.eu

Putovní výstava "Židovské
komunity na Sušicku"
Putovní výstava Západočeského muzea v Plzni
bude k vidění od 14. února do 16. března 2014 na
zámku Hrádek u Sušice.
Výstava vám přiblíží život židovské menšiny. Připomene vám minulost dnes již neexistujících židovských obcí a památky po jejich osídlení.

Seznámíte se s jednotlivými příběhy židovských
rodin a komunit, a to díky doposud nepublikovaným historickým pramenům a fotografiiím získaných pracovníky Národopisného oddělení, zejména
terénní prací.

Galerie je otevřena kromě pondělí 10 – 12, 13 – 17 hodin, každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2014 v elektronické verzi PDF.
Úvodní fotografie © archiv RRA Šumava
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