www.isumava.cz

číslo 4 rok 2014

Strana 1

Velikonoční Kašperské Hory

Kalendář akcí / duben

Nejste‐li ještě zcela rozhodnuti, jak strávit letošní Velikonoce, máme pro vás tip. Oslavte
tradiční svátky jara, Velikonoce, na Šumavě v Kašperských Horách. Nudit se nebudete a
z pestré velikonoční nabídky si vyberete nejen vy, ale i vaše ratolesti.
V sobotu 19. 4. od 15 hodin můžete s dětmi vyrazit do kina na film "Justin: Jak se stát rytí‐
řem", dospělá část publika se od 20 hodin může těšit na poslední film Quentina Tarantina
"Nespoutaný Django".
Neděle 20. 4. bude stěžej‐
ním dnem oslav a ponese se
v duchu venkovského jar‐
marku. Zlaté české ručičky,
říká se. Přijďte se sami pře‐
svědčit v době od 10 do 16
hodin na kašperskohorské
náměstí. Se svými výrobky a
dobrotami se představí ře‐
meslné a letos poprvé i far‐
mářské trhy.
Pokud umíte plést pomláz‐
ku, přiložte ruku k dílu. Histo‐
ricky poprvé se totiž pokusíme uplést nejdelší kašperskohorskou pomlázku. Staňte se i vy
svědky této výzvy.
Kdo je kulinářsky nadán a má kuráž, může se zúčastnit gastronomické soutěže o nejlepší
velikonoční nádivku. Tu je nutno zanést na náměstí do 12.45 hodin, kde ji posoudí mlsná
porota. Vyhlášení vítěze proběhne ve 13 hodin.
Velikonoce patří hlavně dětem, ty se mohou těšit hned na dvě divadelní pohádky. V 10
hodin začne pohádka "O velikonočním kuřátku Bohouškovi" a v 15 hodin se podíváme za
Jeníčkem a Mařenkou do pohádky "Perníková chaloupka“. Ani milovníci hudby se u nás ne‐
ztratí. V 11 hodin vystoupí místní dětská hudební skupina Barakudy, ve 12 hodin se rozezní
zvuky harmonik skupiny Kůrovci a ve 14 hodin zahraje folková skupina Dreams. Pro milov‐

Dlouhodobé akce
do 11. 4. 2014 / „ Historie lyžování na Šu‐
mavě“ / Žihobce, Muzeum Lamberská
stezka / výstava soukromé sbírky pana Emila
Kintzla o počátcích lyžování na Šumavě, ote‐
vírací doba po ‐ pá od 9 do 16 hodin.
www.zihobce.eu
12. 4. – 30. 6. 2014 / Výstava „Srdcová zále‐
žitost“ / Žihobce, Muzeum Lamberská
stezka
/
různé
podoby
srdce.
www.zihobce.eu
do 15. 4. 2014 / Výstava obrazů Bohumila
Petříka / Nezdice, Hostinný dům / denně
kromě středy a víkendu od 11 do 15 hodin.
do 21. 4. 2014 /Velikonoční trh / Klatovy,
vlastivědné muzeum / nabízí výrobky tradič‐
ní rukodělné výroby a lidových řemesel; vý‐
stavní
sál
muzea.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 20. 4. 2014 / prodejní výstava /Srní, pro‐
story fary / denně od 12 do 17 hodin výstava
práce tvůrců ze šumavského a pošumavské‐
ho regionu ‐ řezbářských děl, obrazů, deko‐
rací ze sušených květin, keramiky, šperků a
pohádkových postaviček z Pohádkové Šuma‐
vy.
do 20. 4. 2014 / Velikonoční výstava / Kla‐
tovy, Galerie Atrium / www.mksklatovy.cz
do 30. 4. 2014 / 100 tváří nábřeží / Nýrsko,
Muzeum Královského Hvozdu / výstava fo‐
tografií dokumentující proměny nýrského
nábřeží. www.sumavanet.cz/icnyrsko
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níky vážnější hudby je připraven od 16 hodin Velikonoční koncert komorní hudby skupiny
Pellant Trio.

Hrad Kašperk
Pokud by se snad někomu
zdálo, že mu ve městě něco
schází, co takhle vyrazit na
nedaleký hrad Kašperk? I
tady se na Velikonoce řádně
připravili. Kromě prohlídko‐
vých okruhů se mohou
zejména děti těšit na šašky
Jürgena von Spiegelniegel a
Francoisa Kujouna, kteří ve
veselém představení „Šaš‐
kování s pomlázkou“ netradičním způsobem představí velikonoční zvyky. Vystoupení se bu‐
dou konat v sobotu 19. 4. a v neděli 20. 4. vždy v 11, 13 a 15 hodin. Čekání na divadlo nebo
prohlídku vám zpříjemní umělecký kovář František Zeithammel, který předvede své řemes‐
lo. A protože k Velikonocům neodmyslitelně patří i mláďátka, budete mít možnost spatřit
nejmladší hradní přírůstek – bílé jehňátko, jehož jméno zatím neznáme. Kdybyste náhodou
měli na Velikonoce už jiný program, nezoufejte. Brány hradu Kašperk zůstanou ve všech
dubnových víkendech otevřeny. Můžete si vybrat ze dvou netradičních prohlídkových okru‐
hů. Zvolíte‐li „Život na hradě“, zasvětíme vás do tajů hradní každodennosti v době vrcholné‐
ho středověku. Pokud dáte přednost „Stavbě hradu“, zavedeme vás do dob stavitelství 15.
století. Díky jedinečné audiovizuální projekci se ocitnete v gotické roubené ložnici, která
přímo před vaším zrakem lehne popelem.
Snad poslední důležitou informací a novinkou je, že Městské kulturní a informační středis‐
ko se vzhledem k blízkému příchodu jara a tedy i větší návštěvnosti rozhodlo rozšířit své
služby i na víkendový provoz. V měsících dubnu a květnu nás můžete navštívit i v sobotu
a neděli, vždy od 9 do 15 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme hezké jaro!
Více informací o kulturních a jiných akcích na webu www.sumava.net/ickhory a tel.
376 503 411 nebo na webu hradu Kašperk www.kasperk.cz a tel. 376 582 324.
Za Destinační management Kašperských Hor Aneta Voldřichová

Brána památek
dokořán
Město Klatovy pořádá týden v památkách.
Od 7. do 11. dubna 2014 můžete navšítivit tyto
památky či akce:
7. a 9. 4. 2014 ‐ Výstavu japonského umělce v
kostele sv. Vavřince
8. 4. 2014 ‐ Den otevřených dveří v Městské
knihovně Klatovy, od 16 hodin pohádka
"Jak se peklo zadlužilo aneb jak to bylo dál"
10. 4. 2014 ‐ Koncert Zory Jandové a Zdeňka
Merty v sále klatovské radnice od 19 hodin.
10. a 11. 4. ‐ Velikonoční výstava "Nesem líto
zelený" a velikonoční trh ve Vlastivědném mu‐
zeu Dr. Hostaše, snížené vstupné do Vlastivědného muzea dr. Hostaše, na Černou věž a Ka‐
takomb.

Krátkodobé dubnové akce na Šumavě
2. 4. 2014/ Orinotologická vycházka ke dni
ptactva / Kašperské Hory, IS a SEV / vy‐
cházka za známými i méně známými druhy
ptáků, 14 – 16 hodin. www.npsumava.cz
3. 4. 2014 / Zahájení mezinárodního festi‐
valu komorní hudby / Klatovy, radnice /
večer operních árií, od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
4. 4. 2014 / Ševčíkovy hudební večery /
Horažďovice,
Hotel
Prácheň
/
www.horazdovice.cz
4. 4. 2014 / Jarní párty v Domečku / Netoli‐
ce, DDM / výtvarné dílny, soutěže, diskoté‐
ka,
od
16.30
do
19.30
hodin.
www.netolice.cz
5. 4. 2014 / Odemykání České studánky
pod Čerchovem / Nýrsko / od 8.30 hodin,
sraz u KD‐DDM (pořádá KČT Nýrsko).
www.sumavanet.cz/icnyrsko
5. 4. 2014 / Odyssea – rocková zábava /
Horažďovice, KD / tel. 376 512 237
5. 4. 2014 / Tradiční otužilecké plavání /
Žihobce / v místním sportovním areálu po‐
řádá TJ Žihobce. www.zihobce.eu
5. 4. 2014 / Velikonoční řemeslné trhy /
Vimperk, Měks / výrobky ze dřeva, textilu,
ovčího rouna, keramiky, korálků, kraslice a
pomlázky. Pro děti pak tvořivé dílny. Od
8.30 hodin. www.meks‐vimperk.com
5. 4. 2014 / Pásmo „Ecce Homo“ s průvod‐
ním slovem / Kašperské Hory, Kostel sv.
Markéty /kapela Druhý pokus, od 19 hodin.
www.sumava.net/khory
7. a 8. 4. 2014 / Námořnická show / Klato‐
vy, KD / pořad pro děti – Tancování s Míšou
od 8.30 a 10 hodin. www.mksklatovy.cz
8. 4. 2014 / Malé večerní posezení / Horní
Planá, Kavárna U tří koček / vyrobíte si fi‐
gurku z květináče ‐ s sebou: hliněné květiná‐
če průměr cca 12 cm ‐ 2 ks, hliněné květiná‐
če průměr 3‐4 cm ‐ 4 ks, zbytky látek a kou‐
del. Vstupné 40 Kč, od 18 hodin.
www.horniplana.cz
8. 4. 2014 / Velikonoční kraslice / Klatovy,
vlastivědné muzeum / tradiční lidové tech‐
niky zdobení kraslic; přednáškový sál muzea,
od 17.30 hodin; lektorka: Mgr. Ivana Siebe‐
rová; 30 Kč. www.muzeum.klatovynet.cz
8. 4. 2014 / Radosti a strasti výzkumu Zlaté
stezky v Německu / Prachatice, muzeum /
přednáška od 17 hodin ‐ PhDr. František
Kubů, Prachatické muzeum, PhDr. Petr Za‐
vřel, Jihočeské muzeum České Budějovice.
www.prachatickemuzeum.cz
9. 4. 2014 /Přednáška PhDr. Hánové „Tra‐
dice Velikonoc“ / Žihobce, Muzeum LS / od
18 hodin, do konce dubna bude v muzeu
k vidění výstava „Hody, hody, doprovody“.
www.zihobce.eu
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11. 4. ‐ Lampionový průvod s komentovanou prohlídkou vybraných památek (Mgr. Pavel
Koura) od 19.30 hodin v parčíku za Bílou věží, Ohnivá show – skupina Samotáři na nádvoří
č.p. 59 od 20.30 hodin.

Z Černého Kříže do Volar
Z malebného Šumavského nádraží Černý Kříž se vydáme po silnici, která se nazývá Vltav‐
ská cesta. Ujdeme necelých pět set metrů a jsme u kříže, který podle pověsti dal tomuto
místu název. Šestimetrový dřevěný kříž prý byl postaven na památku panského hajného,
kterého zde zastřelil pytlák. Původní kříž zde stál až do 60. let 20. století, v roce 1997 byl
znovuobnoven Stifterovým pošumavským železničním spolkem.
Za křížem přejdeme nový dřevěný most
přes Studenou Vltavu, která pramení z pod
nedalekého Třístoličníku. Most byl do krajiny
zasazen v loňském roce a jde o zajímavý archi‐
tektonický prvek. Dále půjdeme asi 1 kilometr
lesní cestou a kousek přes louku, až se dosta‐
neme k silnici spojující obec Dobrá napravo a
doleva ke Stožecké kapli. My se vydáme do
Dobré, cca 2 km.
V osadě je dochováno mnoho typických
dřevěných šumavských chalup se zvoničkou.
V místní hospodě U Němečka se můžeme ob‐
čerstvit a prohlédnout si krásný interiér a po‐
kračujeme dál v cestě po žluté TZ. Dojdeme
k lávce přes Teplou Vltavu a odtud po zelené
TZ šumavským luhem s nádhernými výhledy na
Knížecí stolec, Třístoličník, Mechový vrch či je‐
dinečný výhled na Bobík, Boubín a celý Bá‐
zumský masiv, přes několik mokřadů, až dojdeme lesem k železničnímu přejezdu, přes něj
do kopce k Lískovému vrchu dojdeme do Volar. Máme za sebou cirka deset nenáročných
kilometrů a dobrý pocit z pěkného výletu.
Trasa měří přibližně 10 km, je nenáročná, vhodná i pro rodiče s dětmi. Lze ji absolvovat i
na kole, ale od lávky přes teplou Vltavu jde pro cyklisty o nepříjemnou jízdu, mezi hrboly
trávy a mokřady. Část trasy vede okolo Vltavského luhu, proto je třeba ctít zákony přírody.
Pro Šumavský výletník připravil Ladislav Beran

Velikonoce na mlýně
Hoslovický středověký mlýn se v sobotu 12. dubna 2014 poprvé v letošním roce otevře
veřejnosti.
Již tradičně uvidíte ukázky řemesel spojených s příchodem jara a přípravu tradičních po‐
krmů (pučálka, mazance,
jidášky, pečení chleba)
atd.
Pro děti jsou připraveny
zábavné aktivity. Příjem‐
nou atmosféru veliko‐
nočního dne ve mlýně
ještě podpoří lidová mu‐
zika. Akce bude probíhat
od 10 do 16 hodin.
Tento nejstarší a je‐

10. 4. 2014/ Přednáška Jitky Hanzalové ‐
Jak nalézt hlavní příčiny zdravotních potí‐
ží/ Netolice, Městská knihovna / od 18
hodin. www.knihovnanetolice.estranky.cz
10. 4. 2014 / Jižní Amerikou od Pacifiku
k Atlantiku / Kaplice, KD předsálí / cesto‐
vatelská beseda s Bobem Stupkou. Cesta
napříč jihoamerickým kontinentem ‐ ztra‐
cené město Inků Machu Picchu, náhorní
planina Altiplano, proslulé vinařské oblasti
v Argentině, vodopády Iguacú, Rio de Ja‐
neiro. Od 18 hodin. www.kaplice.cz
11. 4. 2014 / Kineziologie One Brain / Nýr‐
sko, sál knihovny / od 18 hodin přednáška
s Mgr.
Miloslavou
Rutovou.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
11. – 12. 4. 2014 / Kaplické dny s řemesly
a jarmarkem / Kaplice, KD / ukázka
řemesel formou dílniček pro tvořivé lidičky
a prodej drobných výrobků. Zveme všechny
tvořily a tvořilky. Přihlaste se prosím
nejpozději do 8. 4. 2014, kontakty: tel. 380
312 641. V pátek 13 – 17 hodin, v sobotu
10 – 16 hodin. www.kaplice.cz
12. 4. 2014 / Amadeus – divadelní před‐
stavení Rádobydivadlo Klapý / Horažďovi‐
ce, KD / tel. 376 512 237
12. 4. 2014 /Hudební audiomeditace s
průvodním slovem / Kašperské Hory, Kos‐
tel sv. Markéty/ Passio Domini – Schola
Gregoriana Pragensis, od 19 hodin.
www.sumava.net/khory
12. 4. 2014 / Wake Up Mountains 3 /
Kašperské Hory, Horský klub / již třetí roč‐
ník hudebního festivalu, od 19 hodin.
www.sumava.net/khory
12. 4. 2014 / Koncert spirituály v podání
skupiny Zebedeus / Žihobce, kostel/ od 18
hodin. www.zihobce.eu
12. 4. 2014 / Parforsní hony / Kratochvíle/
tradiční akce ‐ hony se smečkou Asbach
Foxhound. Zahájení ‐ nastoupení jezdců na
závodišti v 12.30 hodin, halali a ukončení
honu v cca 16.30 hodin. www.netolice.cz
12. ‐13. 4. 2014 / Jarní tvořivý víkend /
Klatovy, Galerie Atrium / tvoření, předvá‐
dění a prodej velikonočních dekorací.
www.mksklatovy.cz
14. 4. 2014 / Velikonoční dílna / Horní
Planá, Památník Adalberta Stiftera /
zdobení
kraslic
voskovou
batikou,
(vyfoukaná vajíčka přineste s sebou),
vyrábění klapaček s povídáním o zvycích ve
Svatém týdnu, 8,30 – 17 hodin.
www.horniplana.cz
15. 4. 2014 / Tvůrčí dílna s pohádkou O
Šípkové Růžence / Prachatice, Muzeum
české loutky a cirkusu / v 10 hodin.
www.nm.cz
16. 4. 2014 / Láska na tři / Horažďovice,
KD/ uvádí Divadlo Metro. Hrají: Světlana
Nálepková a Oldřich Vízner. tel.
376 512 237.
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dinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách najdete nedaleko od obce Vacov. Ve spodní části
obce Hoslovice u potoka stojí tři stavby, jejichž návštěva jakoby nás přenesla do dob dávno
minulých. Areál unikátního hoslovického mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlé‐
vy s kolnou a stodola, všechny kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k
němu také rybníček s náhonem, sad a louky.
Více informací o středověkém mlýně se dozvíte na stránkách Hoslovický mlýn

Parforsní hon na
Kratochvíli
Jaro patří v Netolické oboře
milovníkům koní, psů a mysli‐
vosti.
V sobotu 12. dubna 2014 je
pro veřejnost připravena
ukázka na dostihovém závo‐
dišti Kratochvíle v cca 12.30
hodin, kdy se koná slavnostní
nastoupení jezdců na koních
se smečkou a zahájení honu za
doprovodu Skupiny loveckých rohů z Tábora. Parforsní hony (z franc. par force de chiens –
silou psů), se smečkou Asbach Foxhounds z Německa, jsou jedinečnou podívanou a ojedině‐
lou
akcí
tohoto
druhu
v
celé
ČR.
V cca 16.30 hodin bude hon ukončen opět na závodišti.

Blanka Milfaitová přivezla opět zlato
V prvních březnových dnech se na severoanglickém panství Dalemain uskutečnila letoš‐
ní světová soutěž World´sMarmaladeAwards. V neuvěřitelné konkurenci více jak dvou
tisíc marmelád z celé Evropy, ale také Japonska, Afghánistánu, Austrálie, Severní Koreje,
Nového Zélandu, Iráku, Fili‐
pín, Severní Ameriky, Mexika,
Jihoafrické republiky, Sloven‐
ska i Čech bodovala marme‐
láda z manufaktury Blanky
Milfaitové.
Ta si k loňským dvěma zla‐
tým medailím a titu‐
lům„Nejlepší výrobce marme‐
lády na světě“ a „Nejlepší
marmeláda na světě“ letos
přidala několik bronzových,
stříbrnou a další čtyři zlaté
medaile!
A které marmelády tentokráte oslnily mezinárodní porotu?
Čyři zlaté medaile získaly tyto marmelády: Pomeranč & čokoláda AmedeiPorcelana ‐ slad‐
ké BIO pomeranče ze sicilské Palagonie, sbírala jsem je loni v prosinci vlastnoručně, a nej‐
lepší čokoláda na světě Amedei 70% Porcelana; Citron & hruška, bourbon vanilka ‐
nejlepší citrony (BIO) na světě, z italského Sorrenta, vlastnoruční sklizeň z loňského prosin‐
ce, hrušky z Novohradských hor, podzimní sklizeň, BIO bourbon vanilka z Madagaskaru; Cit‐
ron & Champagne L. RoedererCristalBrut ‐ nejlepší citrony (BIO) na světě, z italského Sor‐
renta,
vlastnoruční
sklizeň
z
loňského
prosince,
šampaňské
Louis

16. ‐ 17. 4. 2014 / Velikonoce na náměstí /
Klatovy / velikonoční trhy s kulturním pro‐
gramem, od 10 do 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
16. 4. 2014 / Senior klub / Horní Planá, sál
KIC / od 15 hodinpořad pro přátele decho‐
vé hudby. Účinkuje Duo Eva a Jan z Č.
Krumlova.
Vstupné
50
Kč.
www.horniplana.cz
16. 4. 2014 / Velikonoční tvořivá dílna /
Kašperské Hory, IS a SEV / příjemné jarní
odpoledne strávené výrobou velikonočních
dekorací, 13 – 16 hodin. www.npsumava.cz
17. 4. 2014 / Velikonoční výtvarná dílna
pro děti / Kašperské Hory, Café Nebespán
/od
17
hodin,
vstup
zdarma.
www.nebespan.cz
17. 4. 2014 / Barvení vajíček / Netolice,
DDM / od 9 do 12 hodin. www.ddm‐
prachatice.cz
18. – 21. 4. 2014 / Velikonoce na hradě /
Hrad Kašperk, Kašperské Hory /
komentované
prohlídky,
doprovodný
program. www.kasperk.cz
18. 4. 2014 / Nesem líto zelený/ Klatovy,
vlastivědné muzeum / komentovaná
prohlídka
s kurátorkou stejnojmenné
výstavy Mgr. Ivanou Sieberovou; výstavní
sál
muzea
v 10
a
15
hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
18. 4. 2014 / Povídání o bylinkách /
Kašperské Hory, Café Nebespán / jak a kde
pěstovat, prodejní výstava bylinek, od 17
hodin, vstup zdarma. www.nebespan.cz
17. – 21. 4. 2014 / Chovatelská výstava
trofejí / Kaplice, KD / od 9 do 18 hodin
výstava trofejí zvěře ulovené v tomto
hospodářském roce v honitbách okresu
Český Krumlov. www.kaplice.cz
19. 4. 2014 / Sušický horský běh / Sušice /
3. ročník, od 13 hodin. www.mtb‐susice.cz
19. 4. 2014 / Hasičská velikonoční zábava
/ Horní Planá, sál KIC / k poslechu, tanci a
dobré náladě hraje „Kocourovo kartáč“ z
Českých Budějovic, od 20 hodin, vstupné
80 Kč.
19. 4. 2014 / Jarní jarmark aneb zámecké
velikonoce / Horažďovice, zámecké ná‐
dvoří / od 9 do 13 hodin velikonoční jar‐
mark, tradiční řemesla, krajové zvyky, tvo‐
řivé dílny pro dospělé i děti s velikonoční
tématikou (workshop výroby pomlázky,
zdobení vajíček atd.). www.muzeumhd.cz
19. 4. 2014 / Premiéra divadelní hry žiho‐
beckého divadla / Žihobce / Žihobecké
divadlo J. K. Tyla uvede hru „Pýcha a před‐
sudek“ v žihobeckém divadle J. K. Tyla od
19.30 hodin. Hru zahraje spolek i 20. 4.
www.zihobce.eu
19. 4. 2014 / Brutus – rocková zábava /
Horažďovice, KD / tel. 376 512 237.
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RoedererCristalBrutVintage 2002… kdo ví, nepotřebuje dalších slov!; Pomeranč & limetka,
kardamom ‐ sladké BIO pomeranče ze sicilské Palagonie, loňská Blanky sklizeň, zpracováno
na Srní, limetka a kardamom. Vlastnoruční dílo Barušky, pravé ruky Blanky a šéfové Sluneč‐
né kavárny na Srní.
Další marmelády s medailemi:
pomeranč s Earl greyem, čistý
pomeranč, citron s vanilkou, po‐
meranč s růžovým grepem a kar‐
damomem, klementinky s levan‐
dulí, mojito… limetky, barbadoský
rum, máta, třinový tmavý cukr.
Bohužel, soutěže se nemohly
účastnit například Blančiny skvos‐
ty z českého ovoce (soutěž je po‐
řádána jen pro citrusové marme‐
lády). Moc by nás zajímalo, jak by uspěly například zavařeniny, které se pyšní certifikátem
Šumava ‐ originální produkt, nebo Česká chuťovka.
Všechny marmelády a džemy, které Manufaktura Blanky Milfaitové nabízí, se vyrábí buď
na šumavském Srní, nebo v Pohoří na Šumavě. A protože je Blanka momentálně na roční
marmeládové expedici po Evropě a Africe, kde propaguje „zlaté české ručičky“, a všude tam
vaří marmelády z lokálního ovoce a zároveň připravuje k podzimnímu vydání speciální rece‐
pisný cestopis, zdatně ji ve výrobně zastupuje slečna Barbora. Tu můžete potkat právě
v manufaktuře na Srní, jež je součástí Slunečné kavárny. A milá „drobnost“ závěrem, Slu‐
nečná kavárna je od letošního roku pyšným oficiálním Partnerem Národního parku Šumava.
Aktuální nabídka a otevírací
www.slunecnakavarna.cz

doba

Slunečné

kavárny

je

k dispozici

zde:

Märzenbier 14° Šumavského pivovaru Vimperk
opět uspěl na Jarní ceně českých sládků
Po úspěších na Jarních cenách českých sládků 2011 (Vimperský polotmavý ležák 12°
a Vimperský tmavý speciál 13°), 2012 (Vimperský Märzenbier 14°) i 2013 (Vimperský tmavý
speciál 13°) byl v roce 2014 opět
oceněn Vimperský Märzenbier 14°
(3. místo v kategorii polotmavých
piv speciálních), a to v daleko větší
konkurenci pivovarů a piv než
v předešlých ročnících.
8. ročníku této prestižní soutěže
pořádané každoročně Českomorav‐
ským svazem minipivovarů se zú‐
častnilo 93 minipivovarů s 309 pivy
(loni cca 60 minipivovarů). Soutěž je
při prudce vzrůstajícím počtu zú‐
častněných minipivovarů i piv stále náročnější.
Po ocenění Vimperského 7 sladového speciálu 17° časopisem Pivo, Bier & Ale jako nejlep‐
šího spodně kvašeného piva roku 2013 tak vstupuje Šumavský pivovar do sezóny roku 2014
velmi úspěšně. Hned koncem dubna máte možnost znovu ochutnat i pivo Inocenc – Vim‐
perský tmavý Doppelbock 19°, kterým bylo v závěru roku 2013 žehnáno novému zvonu Ino‐
cenc a který vzbudil u hostů i odborníků mimořádný ohlas.
Ivan Hojdar, www.sumavskypivovar.cz

19. 4. 2014 / Bílá sobota / Kašperské Hory,
Kostel sv. Markéty / do 14 hodin příležitost
k svátosti smíření, od 21 Vigilie ze slavnosti
zmrtvýchvstání. www.sumava.net/khory
19. – 21. 4. 2014 / Velikonoce na hradě i
v podhradí / Hrad Kašperk / prohlídky hradu
s doprovodným programem šaškování
s pomlázkou. www.kasperk.cz
20. 4. 2014 / Řemeslné a farmářské trhy /
Kašperské Hory / v 10 a 15 hodin divadelní
pohádka pro děti, v 16 hodin koncert ko‐
morní hudby. www.sumava.net/khory
22. 4. 2014 / Dakar aneb dobrodružství
s cejchem smrti / Kaplice, kino / jedinečný
zábavný pořad s historkami těch, kteří jsou
na Dakaru jako doma. Od 18 hodin, vstupné
90 Kč. www.kaplice.cz
22. 4. 2014 / Boškové – divadelní, pouťově
a cirkusové dekorace / Prachatice, muzeum
/ přednáška ‐ PhDr. Lenka Šaldová, Národní
muzeum Praha. www.prachatickemuzeum.cz
23. 4. 2014 / Michal Horáček – Mezinámi /
Klatovy KD / koncert od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
23. ‐ 24. 4. 2014 / Prodejní trh / Horažďovi‐
ce / www.horazdovice.cz
24. 4. 2014 / Po stopách bývalých pošumav‐
ských pivovarů / Nýrsko, sál knihovny / od
18 hodin přednáška Mgr. Tomáše Cihláře.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
24. 4. 2014 / Přednáška ČS pěchotní zbraně
1918 – 1938 / Vimperk, Měks / přednášejcí ‐
Jan Skramoušský, Vojenský historický ústav,
od 18 hodin. www.meks‐vimperk.cz
24. 4. 2014 / Koncert písničkáře Karla Plíha‐
la / Prachatice, Městské divadlo / od 19 ho‐
din. www.prachatice.eu
25. 4. 2014 / Zahájení výstavy K. Kratochvíla
/ Žihobce, Muzeum LS/ Výstava pod názvem
„Flóra a fauna v hledáčku amatérských foto‐
grafů“ bude zahájena v 18 hodin.
www.zihobce.eu
25. 4. 2014 / Čarovné čtení / Nýrsko, sál
knihovny / od 16 hodin čtení pro děti
s výtvarnou
dílnou.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
26. 4. 2014 / Nové scénky Felixe Holzmanna
/ Horní Planá, sál KIC / David Šír ve spolu‐
práci s divadlem Semafor a rodinou Felixe
Holzmanna uvádí původní, originální a dosud
nepublikované scénky, které nebyly natoče‐
ny, ale i notoricky známé skeče, které známe
všichni nazpaměť. Vstupné 190 Kč, od 20
hodin. www.horniplana.cz
26. 4. 2014 / Svatý Jiří zlatinky nese na talíři
aneb rýžování zlata na Otavě / Horažďovice
/ na vlastní kůži si vyzkoušejte, jak se rýžuje
zlato z Otavy. Od 12 do 16 hodin, na jezu u
sportovního
areálu
Na
lipkách.
www.muzeumhd.cz
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Výtvarná soutěž pro děti  máme rádi zvířata
Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě
NaturVision, vyhlašuje 7. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI
ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.
Téma soutěže souvisí s tématikou festi‐
valu NaturVision – tedy život zvířat ve vol‐
né přírodě, letos s mottem: „PTÁCI“. Každé
dítě se může zúčastnit maximálně se třemi
pracemi (kresbami nebo malbami) formátu
A4 – A3.
Práce musí být na tvrdším papíře a na
zadní straně opatřeny těmito údaji – jméno
a příjmení dítěte, jeho věk, adresa trvalého
bydliště a dále také škola, kterou dítě na‐
vštěvuje (popřípadě i třída).
Termín a místo dodání – do 30. května
2014; MěÚ Vimperk, odbor ŠKaCR, k ru‐
kám Lenky Švecové, Steinbrenerova 6, 85
01
Vimperk.
Nejlepší dětští tvůrci budou odměněni na
Galavečeru NaturVision 26. září 2014. Cel‐
kový vítěz obdrží Cenu Stanislavy Chumanové. Z nejlepších prací bude v MěKS Vimperk
uspořádána výstava.

Uzávěrka žádostí o značku "ŠUMAVA originální
produkt®" pro výrobky, služby v cestovním ruchu a
zážitky
Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. přijímá žádostí o
značku "ŠUMAVA originální produkt" do jarního kola certifikace,
uzávěrka je 22. 4. 2014.Výrobci nebo zemědělci, kteří vyrábějí či
pěstují své produkty na území okresů Domažlice, Klatovy, Pracha‐
tice a Český Krumlov a provozovatelé, nabízející služby v cestov‐
ním ruchu (ubytovací či stravovací služby a zážitky) na území okre‐
sů Klatovy, Prachatice a Český Krumlov, mohou podávat své žá‐
dosti o značku.
Žádosti pro zážitky se podávají na formuláři žádosti o zážitky, pro výrobky a ubytovací
či stravovací služby se podávají elektronicky na webu regionálních značek na odkazu:
www.regionalni-znacky.cz/zadost-sumava. Vytištěný a podepsaný originál žádosti
je třeba doručit, s nezbytnými přílohami (v případě výrobků i se vzorky výrobků), na adresu
RRA Šumava (384 73 Stachy 422), kde také obdržíte veškeré informace o značce u regionální
koordinátorky značky, paní Kateřiny Vláškové tel. 380 120 263, vlaskova@rras.cz.
Podrobné informace naleznete na www.regionalni-znacky.cz/sumava

26. 4. 2014 / 4. ročník pochodu k památ‐
níku 11 umučených židovských žen u
Rejštejna
/
Kašperské
Hory
/
www.sumava.net/khory
26. 4. 2014 / Motokros – Šumavský po‐
hár – Memoriál Karla Samohejla / Neto‐
lice / od 13 hodin na trati Ingilinka Netoli‐
ce . http://mxnetolice.webnode.cz
26. 4. 2014/ Vycházka podél Úhlavy pod
Pajrek / Nýrsko / pozorování přírody,
historie ptačí rezervace (pořádá MKH).
www.sumavanet.cz/icnyrsko
26. 4. 2014 / Čarodějnický rej na náměstí
/ Netolice / od 17 do 23.50 hodin soutěže
pro děti, diskotéka, opékání buřtů a noční
překvapení. www.ddm‐prachatice.cz
27. 4. 2014 / Posezení s písničkou
/Horažďovice, KD / od 15 hodin k tanci a
poslechu
hraje
Pěčnovanka.
www.horazdovice.cz
29. 4. 2014 / Vějíře / Klatovy, vlastivědné
muzeum / různé typy a technická řešení
vějířů; přednáškový sál muzea, od 17 ho‐
din; lektorka: Mgr. Ivana Sieberová;
vstupné:
30
Kč;
www.muzeum.klatovynet.cz
30. 4. 2014 / Pálení čarodějnic / Pracha‐
tice / www.prachatice.cz
30. 4. 2014 / Slet ježibab / Sušice, Fuferna /
www.gymsusice.cz
30. 4. 2014 / Dětská čarodějnická show /
Horní Planá, u kašny na náměstí / od 17
hodin bezbřehé dovádění pro děti s agen‐
turou Piškot. Dětské čarodějnické, ale i
dospělé masky čarodějnic a čarodějů, upí‐
rů a hejkalů vítány. www.horniplana.cz
30. 4. 2014 / Pálení čarodějnic / Kaplice /
čarodějnický průvod z náměstí na Suchý
vrch. Zapálení vatry, hudba, občerstvení.
Ježdění na koních pro děti, možnost foto‐
grafování na koni v čarodějnickém. Stezka
za pokladem pro menší děti od cca 19.30
hodin. Ohňová show od 21 hodin.
www.kaplice.cz
30. 4. ‐ 1. 5. 2014 / Kouzelný Krumlov /
Český Krumlov / pohádkově krásné pro‐
středí středověkého města a magie pr‐
vomájové
noci.
www.ckrumlov.cz/highlights
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