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Šumavský skimaraton Kooperativy 2015
Ve dnech 21. 2. ‐ 22. února 2015 se bude konat
jubilejní 30. ročník Šumavského skimaratonu
Kooperativy.
Tento závod je největším ze série závodů Stopa
pro život a součástí série Euroloppet. Letos se
pojedou 2 okruhy trasy na 23 km klasicky opět
po krásném okruhu NP Šumava přes Černou
horu a novinkou bude sobotní dlouhý bruslařský
závod na okruhu Kvilda ‐ Horská Kvilda, Danielka,
Zhůří, Horská Kvilda ‐ Kvilda.
V sobotu dopoledne se uskuteční také dětské
závody. Start a cíl závodu bude na Kvildě
(parkoviště před obcí).
Trasy i podrobné informace o závodu najdete na www.stopaprozivot.cz nebo na
www.skimaraton.cz.

Kalendář únorových akcí na Šumavě
2. 2. 2015 / Cestovatelská přednáška Rumunsko / Sušice, kino / zajímavosti o Rumunsku se
dozvíte od Jany Dvorské. Vstupné 50 Kč, od 17.30 hodin.
2. ‐ 8. 2. 2015 / Katastrofy lidského těla / Klatovy, Vlastivědné muzeum / panoptikum vos‐
kových
figurín
lidských
anomálií,
které
inspirovaly
tvůrce
hororů.
www.muzeum.klatovynet.cz
3. 2. 2015 / Dobytí Antýglu / Horská Kvilda, IS / výstup na sněžnicích na vrchol Antýgl s po‐
vídáním o historii, místopise a přírodních poměrech. Od 9:30 do 13 hodin, délka trasy 8 km,

25. výročí pádu železné
opony v Železné Rudě
Začátkem února si lidé v Železné Rudě připome‐
nou 25 let od slavnostního otevření hranice, stříhání
drátů a vytvoření lidského řetězu mezi obcemi Že‐
lezná Ruda a Bayerisch Eisenstein.
Tisíce lidí se sešly právě 3. února 1990 v Železné
Rudě, aby se setkaly po létech nesvobody, organizo‐
vané totalitním komunistickým režimem, se svými
bavorskými sousedy. Společně pak opět po dlouhých
letech symbolicky přešli hranice.
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náročnost vyšší vzhledem k výstupu a převýšení. Nutné předchozí objednání!
www.npsumava.cz

Po 25. letech se uskuteční symbolické setkání Če‐
chů i Němců na hraničním nádraží v Alžbětíně v úte‐
rý 3. února 2015 od 14 hodin.

3. 2. 2015 / Nenuďme se doma ‐ papírová krajka / Horní Vltavice, OÚ / přijďte si s námi
vyrobit papírovou krajku technikou pergamano. Obyčejný papír se pod vašima rukama sta‐
ne andílkem, květinou, či ptáčkem. Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz

Šumavská 30 v Nové Peci

4. 2. 2015 / Na sněžnicích po stopách Vydrýska / Rokyta, IS / výlet do okolí s poznáním
způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731 530 539.
www.npsumava.cz

Starosta, obecní zastupitelstvo a obec Nová Pec
Vás zvou na 3. ročník závodu v klasickém běhu na
lyžích ŠUMAVSKÁ 30, který se uskuteční o víkendu
6. ‐7. února 2015 v obci Nová Pec.

4. 2. 2015 / Les pod lupou / Vimperk, NPŠ učebna SEV / přednáška s ředitelem NP a CHKO
Šumava na téma les. Od 18 do 20 hodin. www.npsumava.cz
5. 2. 2015 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii, místo‐
pisu a přírodních poměrech. Od 9.30 do 13 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
5. 2. 2015 / Záchranářský pes v akci / Rokyta, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vy‐
hledávání ztracených osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
5. 2. 2015 / Den s kolovrátkem / Kašperské Hory, IS a SEV / co je třeba udělat, než si uple‐
teme ponožky? Budeme prát, česat, spřádat a dále zpracovávat ovčí rouno. Od 13 do 16
hodin. www.npsumava.cz
5. 2. 2015 / Světem bučin a suťových lesů Šumavy / Vimperk, NPŠ učebna SEV / beseda s
odborníkem přiblíží výjimečnost a rozmanitost šumavských bučin a suťových lesů, bohatých
na nejrůznější druhy flóry a fauny. Od 16.30 do 18 hodin, přednášející Ing. Miroslav Černý,
nutné předchozí objendání. www.npsumava.cz
5. 2. 2015 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS a SEV / přednášky a promítání z růz‐
ných koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
6. 2. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti, pohádka Kašpárek s Hon‐
zou v zakletém zámku. www.loutky.unas.cz, www.mestosusice.cz
7. 2. 2015 / Podmalby na skle s Kačkou / Horažďovice, Městské muzeum / program pro
děti 7‐15 let. Od 13 hodin, nutno přihlá‐
sit
předem,
tel.
376 512 271.
www.muzeumhd.cz
7. 2. 2015 / Výprava na bavorský zá‐
mek Wolfstein / Freyung, Německo /
prohlédneme si muzeum s expozicí za‐
měřenou na lov a rybářství i galerii s vý‐
tvarnými díly autorů z východního Ba‐
vorska, Rakouska a Čech. Od 8.30 do 17
hodin. Více info na tel.: 388 450 210
před akcí. www.npsumava.cz

Závody proběhnou v kategoriích MUŽI, ŽENY, ŽÁCI,
STUDENTI, PODNIKATELÉ, DĚTI jako otevřený závod
pro závodníky a závodnice bez výkonnostní třídy i s
výkonnostní třídou, příchozí a zahraniční závodníky.
Propozice a podrobnosti k závodu naleznete na
webových stránkách závodu www.sumavska30.cz.

Mimořádná výstava
„Katastrofy lidského těla“
v Klatovech
V klatovském Vlastivědném muzeu Dr.
Hostaše můžete začátkem února shlédnout ne‐
obvyklou výstavu voskových figurín lidských
anomálií, které inspirovaly tvůrce filmových
hororů.
Přesvědčíte se na vlastní oči, jak krutě si příro‐
da dokázala pohrát s lidskou bytostí.
Na výstavě uvidíte např. lidi se dvěma hlavami,
dvěma obličeji, čtyřma očima, několik siamských
dvojčat nebo muže s vlčím syndromem. Můžete
se setkat s největším, nejmenším a nejtlustším
člověkem naší planety. Ve všech případech se
jedná o figuríny osob, které skutečně žily.

7. 2. 2015 / Dětský maškarní karneval /
Sušice, KD / od 14 hodin.
www.mestosusice.cz
7. 2. 2015 / Farní ples / Sušice, KD / od 20 hodin. www.mestosusice.cz
10. 2. 2015 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, od 9.30 do 13 hodin, délka trasy 5 km, nutné před‐
chozí objednání! www.npsumava.cz
11. 2. 2015 / Na sněžnicích kolem Stožce / Stožec, IS / poznejte krajinu okolí Stožce z jiného
pohledu, od 9 do 12 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
11. 2. 2015 / Na sněžnicích po stopách Vydrýska / Rokyta, IS / výlet do okolí s poznáním
způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731 530 539.
www.npsumava.cz

Takto postižené bytosti vzbuzovaly zájem ostat‐
ních lidí, a pokud pomineme jejich nesnadné
zařazení se do společnosti, přitahovali pochopi‐
telně také zájem vědců. Díky tomu můžeme i
dnes spatřit jejich fotografie a modely v různých
muzeích celého světa.
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11. 2. 2015 / Den s rysem ostrovidem / Kašperské Hory, IS a SEV / od 14.30 do 16.30 hodin
aktivity pro rodiče s dětmi, od 17 hodin přednáška. www.npsumava.cz
12. 2. 2015 / Zimní hraní s přírodou / Stožec, IS / vydejte se s námi po stopách zvířat a po‐
znejte jejich zimní život s řadou pohybových aktivit. Od 9 do 11:30 hodin, v případě nepřízně
počasí náhradní program v IS. www.npsumava.cz
12. 2. 2015 / Vyjížďka po šumavských pláních / Kvilda, IS / vyjížďka na lyžích s povídáním o
historii, místopise a přírodních poměrech, od 9:30 do 14 hodin, délka trasy max. do 25 km.
Nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
12. 2. 2015 / Výprava za historií na sněžnicích / Kašperské Hory, IS a SEV / vyměňte lyže za
sněžnice a vydejte se s námi po stopách historie. Trasa: Rovina ‐ Březník ‐ Dobrá Voda – Ro‐
vina. Od 10 do 14.30 hodin, nutné předchozí telefonické objednání, v případě nevhodných
sněhových podmínek vycházka bez sněžnic. www.npsumava.cz
12. 2. 2015 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS a SEV / přednášky a promítání z růz‐
ných koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz

Na základě informací z těchto institucí bylo umělci
v Petrohradském antropologickém muzeu vytvo‐
řeno 25 jejich věrných napodobenin z vosku, byly
použity lékařské oční a zubní implantáty a do
vosku vpichované pravé lidské vlasy, proto působí
dokonale živým dojmem.
Další informace k akcím a výstavám ve Vlastivěd‐
ném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech naleznete na
www.muzeum.klatovynet.cz

Prodejní výstava
šumavských umělců a
řemeslníků v Srní
Již potřetí byla v objektu bývalé fary v obci Srní
otevřena prodejní výstava.

13. 2. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti, pohádka Pilulky čaroděje
Dobroděje, vstupné 10 Kč. www.loutky.unas.cz, www.mestosusice.cz
13. 2. 2015 / Divadelní představení / Sušice, kino / ochotnický soubor Tyl z Hartmanic
ztvární pohádku Tři zlaté zuby děda Vševěda. Od 19 hodin.
13. 2. 2015 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / pro
rodiče s dětmi v 10 hodin. www.nm.cz
14. 2. 2015 / Valentýnský večer v bazénu / Sušice, bazén / www.sportoviste‐susice.cz
14. 2. 2015 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž / sportovně‐zábavné odpoledne pro
děti i rodiče pořádají hojsovečtí hasiči. /
Tel.: 376 361 227.
14. 2. 2015 / Šumavská pytlovačka / Horní
Planá / od 14 hodin u kostela na náměstí
zábavné odpoledne ve stylu našich babiček,
sjíždění kopce na pytlích, doprovodný pro‐
gram. www.horniplana.cz
14. 2. 2015 / Kandrdásek SČDO, Pohárek
SČDO / Horšovský Týn, kinosál / západo‐
české oblastní soutěžní přehlídky monologů a dialogů. www.mkzht.cz
14. 2. 2015 / Masopustní průvod / Dlouhá Ves / sraz průvodu u školy od 13 hodin.
14. ‐ 15. 2. 2015 / ÚKZ Přebor / Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák / slalom + obří slalom,
dospělí, starší a mladší žactvo. www.spicak.cz
15. 2. 2015 / Masopustní průvod / Sušice / masky vítány, hudební doprovod, sraz před re‐
staurací Bouchalka v 15 hodin.

Naleznete zde díla šumavských a pošumavských
umělců, například řezbářské práce, šumavské ob‐
razy, dekorace ze sušených květin, textilní deko‐
race, keramiku, šperky, hedvábné šátky a manda‐
ly, či expozici Pohádkové Šumavy nově s kreativ‐
ním ateliérem pro děti.
Otevírací doba je denně od 13 do 17 hodin nebo
podle domluvy na tel. 606 235 142.
Více informací k výstavě naleznete zde:
www.vystavasrni.cz.

Den s rysem ostrovidem
Informační středisko (IS) a Středisko environmen‐
tální výchovy (SEV) v Kašperských Horách připravilo
pro děti zajímavé odpoledne, kde se dozví více o ži‐
votě rysa.
Akce se uskuteční ve středu 11. února 2015 od
14:30 do 19 hodin v IS a SEV Kašperské Hory.

15. 2. 2015 / Belvederský sprint / Železná Ruda, lesní běžecký areál Belvedér / 1. skijörin‐
gový závod na železnorudsku. www.belvederskysprint.wordpress.cz
17. 2. 2015 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, od 9.30 do 13 hodin, délka trasy 5 km, nutné před‐
chozí objednání! www.npsumava.cz
18. 2. 2015 / Na sněžnicích kolem Žlebů / parkoviště České Žleby / poznejte krajinu okolí
Českých Žlebů, Kamenné Hlavy a Krásné Hory z jiného pohledu. Od 9 do 12 hodin. Nutné
předchozí objednání. www.npsumava.cz
18. 2. 2015 / Na sněžnicích po stopách Vydrýska / Rokyta, IS / výlet do okolí s poznáním
způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731 530 539.
www.npsumava.cz

Na odpoledne budou pro děti připraveny různé inter‐
aktivní hry, při nichž se zábavnou formou dozví mnoho
zajímavostí o této naší největší kočkovité šelmě. Hravé
odpoledne pak bude zakončeno přednáškou zoologa
Správy NP Šumava Luďka Bufky, na níž se dozvíte i
nejnovější výsledky z výzkumu rysů na Šumavě.
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19. 2. 2015 / Vyjížďka po šumavských pláních / Kvilda, IS / vyjížďka na lyžích s povídáním o
historii, místopise a přírodních poměrech, od 9:30 do 14 hodin, délka trasy max. do 25 km,
nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
19. 2. 2015 / Záchranářský pes v akci / Rokyta, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vy‐
hledávání ztracených osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
19. 2. 2015 / Tvoříme z fimo hmoty / Kašperské Hory, IS a SEV / ozdobte si lžičku, propisku
nebo jiný předmět z kovu nebo skla. Od 13 do 15.30 hodin. www.npsumava.cz
19. 2. 2015 / Antistresové malování / Vimperk, NPŠ učebna SEV / netradiční výtvarný pro‐
gram vám umožní odreagovat se, relaxovat a zároveň vlastnoručně vytvořit umělecké dílo.
Od 16.30 do 18 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz

Koordinátor: IS a SEV Kašperské Hory; tel.: 376
582 734, 731 530 284.
Více o akcích pro veřejnost, pořádaných Správou
NP Šumava naleznete na www.npsumava.cz

Vepřové hody
v Prachaticích
V sobotu 14. února 2015 se od 8 hodin na
Velkém náměstí v Prachaticích konají vepřové
hody.

19. 2. 2015 / Pohledy do krajiny ‐ Island / Kašperské Hory, IS a SEV / přednášející Vladislav
Hošek, od 18 hodin. www.npsumava.cz
19. 2. 2015 / Z louže pod okap / Sušice, KD / divadelní představení od 19:30 hodin.
www.kulturasusice.cz
20. 2. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti, pohádka O pyšné
princezně. Vstupné 10 Kč. www.loutky.unas.cz, www.mestosusice.cz
21. ‐ 22. 2. 2015 / Šumavský skimaraton / Kvilda / 30. Ročník závodu v běhu na lyžích.
www.skimaraton.cz
23. ‐ 26. 2. 2015 / Dětský filmový festival / Horšovský Týn, kinosál / www.mkzht.cz
24. 2. 2015 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, od 9.30 do 13 hodin, délka trasy 5 km, nutné před‐
chozí objednání! www.npsumava.cz
24. 2. 2015 / Nenuďme se doma ‐ papírová krajka / Stožec, IS / přijďte si s námi vyrobit
dárek či vánoční přání pomocí techniky pergamano. Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz
25. 2. 2015 / Na sněžnicích po stopách Vydrýska / Rokyta, IS / výlet do okolí s poznáním
způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731 530 539.
www.npsumava.cz
25. 2. 2015 / Historie sklářství na Šumavě / Kašperské Hory, IS a SEV / přijďte se seznámit s
výrobkem Šumava ‐ originální produkt®,
dozvědět se o historii sklářství na Šuma‐
vě a shlédnout výrobu skleněného ko‐
rálku. Sami se pak můžete pokusit o vý‐
robu svého zářivého pokladu. Od 13 do
17 hodin, přednášející Jana Wudy.
www.npsumava.cz

Budete mít možnost ochutnat a zakoupit
masné, uzenářské i zvěřinové výrobky tradiční
šumavské firmy ZEFA Volary.
Aktuální akce v Prachaticích sledujte na
www.prachatice.eu

Filmová a fotografická
soutěž NaturVision
I v letošním roce v souvislosti s 14. ročníkem
mezinárodního filmového festivalu NaturVisi‐
on, který pořádá Město Vimperk ve spoluprá‐
ci s Kultur:Land GmbH v bavorském Neuschö‐
nau byly opět vyhlášeny filmová a fotografic‐
ká soutěž.
Fotografickou soutěž pořádá Nadace Euro‐
Natur, a to ve spolupráci s Filmovým festivalem
NaturVision, časopisem „natur“ a společností
Gelsenwasser.
Více informací k jednotlivým soutěžím získá‐
te na:
www.vimperk.cz/2639/cz/normal/filmova‐a‐
fotograficka‐soutez‐naturvision‐2015/

25. 2. 2015 / Beseda o knize Tichá srdce
/ Sušice, Muzeum Šumavy / od 19 ho‐
din.
25. 2. 2015 / Nebe na zemi / Sušice,
kino / divadelní představení ochotnického souboru SušDivOch od 19 hodin.
26. 2. 2015 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii, mís‐
topisu a přírodních poměrech kraje Lad. Od 9.30 do 13 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
26. 2. 2015 / Pohledy do krajiny – Nový Zéland / Kašperské Hory, IS a SEV / přednáška Ja‐
roslava Červenky, od 18 hodin. www.npsumava.cz
27. 2. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti, pohádka Kašpárek v za‐
jetí, vstupné 10 Kč. www.loutky.unas.cz, www.mestosusice.cz

Nejlepší snímky budou prezentovány na pod‐
zim 2015 v Mauthu (Bavorský les) a také v Měst‐
ském kulturním středisku ve Vimperku. Dvanáct
vítězných fotografií bude zveřejněno mimo jiné v
časopise „natur“, v magazínu EuroNatur, na webo‐
vých stránkách pořadatele a v nástěnném kalendá‐
ři „Poklady evropské přírody 2016“.

www.isumava.cz
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27. 2. 2015 / Společně Muzeem bez hranic… / Alžbětín, IS / navštívíme Evropskou zá‐
chranou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování a Velkém Javoru, prohlédnete si
modelovou železnici, poznáte historii této zajímavé stavby. Od 9.30 do 12.30 hodin, vstupné
80 Kč. www.npsumava.cz

Šumavský pivovar
Vimperk v zimě nezahálí

Jarní prázdniny na hradě Kašperk

Po vánočních a novoročních dnech, kdy jsme
čepovali velmi žádaný Vimperský vánoční me‐
dový speciál 15°, máme již navařen a dali jsme
jako každoročně na výčep oblíbený Vimperský
zimní zázvorový speciál 13°.

Hrad Kašperk bude letos otevřen v době jarních prázdnin, v termínu od 25. 2. 2015 do
14. 3. 2015, vždy dvakrát v týdnu (středa, sobota).

Uvidíte, že zahřeje stejně jako nabízený do‐
mácí zázvorový čaj.
Opět můžete také ochutnat náš úspěšný Vim‐
perský 7sladový speciál 17°, který byl oceněn
časopisem Pivo, Bier & Ale jako nejlepší nové
spodně kvašené pivo roku 2013.
A do třetice: Šumavský pivovar Vimperk je
každoročně partnerem Šumavského Skimara‐
tonu Kooperativy. Letos se jede 21. ‐ 22. 2.
2015, tradičně na Kvildě. Piva Šumavského pi‐
vovaru budete moci po celý průběh Skimarato‐
nu ochutnat jako obvykle v našem stánku.

Návštěvníci si budou moci projít prohlídkový okruh Život na hradě vždy v 10:30, 12:00,
13:30 a 15:00 hodin.
Prohlídku je možné si rezervovat na e‐mailu info@kasperk.cz, nebo na telefonu 376
582 324.
Více informací naleznete na www.kasperk.cz
Foto: J. Kavale / Kašperk z Pustého Hrádku

O
kvalitě našich piv a kuchyně, nositelích certifi‐
kace Šumava originální produkt®, se přijďte
přesvědčit i k nám do pivovarské restaurace ve
Vimperku. Najdete nás v pátek až neděli ve
Steinbrenerově ulici ve Vimperku. Jste srdečně
zváni!
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

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