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Vlci se vrací na Šumavu
V letošním roce budou na Šumavě otevřena dvě nová návštěvnická centra. Doplní tak
mozaiku projektu realizovaného Správou NP Šumava, který veřejnosti představuje život
šumavských zvířat.
Dosud mohli návštěvníci zavítat například do soví voliéry v Borových Ladách, do stanice
pro hendikepovaná zvířata v Klášterci nebo navštívit některý pozorovací srub v jeleních
obůrkách.
Od září stávající místa rozšíří nové návštěvnické centrum u Kvildy, kde budou k vidění jeleni a návštěvnické centrum u Srní s výběhem pro vlky. Vlčí pár do výběhu v Srní dorazil již
tento víkend, ale návštěvníci budou mít možnost pozorovat vlky až na podzim, ale to už se
možná vlčí pár rozroste na vlčí rodinku, nechme se překvapit!
Vlci v minulosti obývali celou Evropu, v České republice byli vyhubeni na sklonku 19. století.
V současnosti se vlk vyskytuje především v lesnaté části východní Evropy, ve Skandinávii,
na Balkáně, na Apeninském a Pyrenejském poloostrově i v Karpatech. Odtud přirozeně migruje do Beskyd, kde je občasně pozorován a také se
ojediněle objevuje i na dalších českých horách - v Jeseníkách či na Šumavě.
Poslední vlk na Šumavě
byl uloven 2. prosince 1874
nedaleko obce Lipka, na
jižním svahu Světlé hory. Na
památku byl na tomto místě postaven kamenný pomníček - Vlčí kámen

Výstavy a dlouhodobé
akce v březnu
2. - 31. 3. 2015 / Výstava fotografií Jana Štětiny
/ Horní Planá, Galerie KIC / momentky ze života
Horní Plané. www.horniplana.cz
4. 3. – 3. 4. 2015 / Výstava: Roman Kubička a
Josef Lorenc: obrazy, sochy, grafika / Prachatice, Galerie Dolní brána / Roman Kubička akad.
malíř se ve své volné tvorbě zabývá převážně
figurální malbou expresívního charakteru a příležitostně i ilustrováním. Mgr. Josef Lorenc se
zabývá designem užité keramiky, realizacemi v
architektuře, volnou keramickou plastikou a reliéfem, medailérstvím a příležitostně i sklářskou
tvorbou. www.prachatice.eu
11. 3. – 5. 4. 2015 / Výstava Patchworkové Velikonoce / Klatovy, galerie Atrium KD / vernisáž
10. 3. od 16 hodin. Otevřeno denně od 9 do 17
hodin. www.klatovy.cz
do 29. 3. 2015 / Výstava „Z historie hrazení pozemků“ / Nýrsko, Muzeum Královského Hvozdu
dozvíte se o značení a hrazení pozemků od 12.
století – snímky letecké archeologie Mgr. Martina Měchury. www.sumavanet.cz/icnyrsko
do 31. 3. 2015 / Pozorovací srub Beranky / parkoviště Hotelu Vydra / poznej život jelena a jiných zvířat ve volné přírodě; každé úterý, čtvrtek
a sobota (mimo státní svátky) od 12 do 15.30
hodin; nutná rezervace na tel: 731 530 235. Délka trasy 1,5 km. www.npsumava.cz
do 31. 3. 2015 / Doprovod na lyžích po zaniklých
osadách / Stožec, železniční stanice / trasa dlouhá 9
km, středně náročná, min. počet účastníků 5,
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(Wolfstein).
Dramatický příběh o tom, jak se podařilo skolit posledního šumavského vlka, a také tip na
hezký výlet s popisem trasy i mapkou nejen k tomuto zajímavému místu je hezky zpracován
na www.treking.cz.

Kalendář březnových akcí na Šumavě
1. 3. 2015 / Dětský maškarní karneval / Horažďovice, KD / od 14 hodin.
www.horazdovice.cz
3. 3. 2015 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 9.30 do 13 hodin, délka trasy 5 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
3. 3. 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
4. 3. 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
4. 3. 2015 / Antistresové malování / Kašperské Hory, IS a SEV / netradiční výtvarný program vám umožní odreagovat se, relaxovat a zároveň vlastnoručně vytvořit umělecké dílo.
Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

od 9 do 13 hodin, nutné předchozí objednání na
tel.: 731 530 316, přednášející strážce NP.
www.npsumava.cz
do 31. 3. 2015 / Výstava Pavla Jedličky „Makrofotografie“
/
Žihobce
/
www.zihobce.eu/muzeum
do 31. 3. 2015 / Pozorovací srub Zahrádky /
Borová Lada, před OÚ / poznej život jelena a
jiných zvířat ve volné přírodě; každá středa (mimo státní svátky) od 12 do 15.30 hodin; nutná
rezervace na tel: 388 434 125. Délka trasy 2 km.
www.npsumava.cz
do 31. 3. 2015 / Pozorovací srub U Herciána
(Jelení Vrchy) / křižovatka u autobusové zastávky Nová Pec / poznej život jelena a jiných
zvířat ve volné přírodě; každá středa (mimo státní svátky) od 12 do 14 hodin; nutná rezervace na
tel: 388 335 014. Délka trasy 4,5 km autem, 500
m pěšky. www.npsumava.cz
do 31. 3. 2015 / Výstava Emila Kintzla „Zmizelé
vesnice na Šumavě“/ Žihobce / www.zihobce.eu
do 30. 4. 2015 / Přednáška - Plešné jezero - I.

5. 3. 2015 / Na sněžnicích krajem Lad
/ Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o
historii, místopisu a přírodních poměrech kraje Lad. Od 9.30 do 13 hodin,
nutné
předchozí
objednání.
www.npsumava.cz
5. 3. 2015 / Záchranářský pes v akci /
Rokyta, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených
osob, od 10 do 13 hodin.
www.npsumava.cz
5. 3. 2015 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS a SEV / přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz

zóna Trojmezná / Plešné jezero / přednáška na
objednávku dle předchozí telefonické dohody,
tel.: 731 530 316, přednášející: strážce NP.
www.npsumava.cz
do 30. 4. 2015 / Třeme bídu s nouzí / Klatovy,
Vlastivědné muzeum / výstava o každodenním
životě 30. a 40. let minulého století.
www.muzeum.klatovynet.cz

6. 3. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz,
www.mestosusice.cz
6. 3. 2015 / S ČTSport na vrchol / Lipno nad Vltavou - Skiareál Lipno / staň se na chvíli závodníkem a zazávoď si s ČTSport na vrchol; od 8:30 hodin. www.lipno.info
6. 3. 2015 / Oslava MDŽ / Horní Planá, sál KIC / zábavný večer pro všechny ženy. Účinkuje
duo Eva a Jan; od 18 hodin. www.horniplana.cz
7. 3. 2015 / Den s handicapem / Lipno nad Vltavou - Skiareál 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 instruktorů, možnosti bezplatné návštěvy bazenu a prohlídky
apartmánu. www.lipno.info
7. 3. 2015 / Oslava mezinárodního dne žen / Horní Planá / od 18 hodin sál KIC.
www.horniplana.cz
7. 3. 2015 / Karneval na lyžích / Kvilda / od 13 hodin, masky lyžují zdarma.
www.skikvilda.cz
7. 3. 2015 / Sportovní ples / Sušice, KD / od 20 hodin. www.mestosusice.cz

do 10. 5. 2015 / Smrt číhala za každým rohem /
Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava k 70.
výročí ukončení 2. světové války. V rámci výstavy
se 15. 3. budou konat komentované prohlídky
s kurátorem výstavy Janem Jirákem zaměřené na
léta 1938–1944 (každodennost protektorátu,
zákonné normy, složky okupační moci
v Klatovech);
od
13
a
15
hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 22. 5. 2015 / Naši předkové v obrazech / Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava portrétů a medailonků
ze
sbírek
muzea.
www.muzeum.klatovynet.cz
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7. 3. 2015 / KO slalom / Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák / závod v paralelním slalomu, dospělí. Tel.: 604 204 434
8. 3. 2015 / Špičácký pětiboj / Železná Ruda – SKI&BIKE Špičák / soutěž pro děti do 14 let o
celodenní jízdenku zdarma. www.spicak.cz
8. 3. 2015 / Slope style a Big air / Zadov, Churáňov / veřejný závod v disciplíně Slope style a
Big air, který se koná ve snowparku v areálu Kobyla na Zadově. Pořádá snb. oddíl Snowriders Vimperk. www.lazadov.cz

Nová Galerie Kvilda
zahájí provoz sochařskou
výstavou
V budově obecního úřadu Kvilda vznikl rekonstrukcí podkroví v sídle obecního úřadu
nový kulturní porstor - Galerie Kvilda.

8. 3. 2015 / O cenu města Klatov / Klatovy, KD / postupová soutěž v tanečním sportu. Soutěží taneční páry v kategoriích děti, junioři a dospělí v postupových a hobby soutěžích od 10
hodin. www.mksklatovy.cz
8. - 26. 3. 2015 / Štít a Štítek: Soutěžní přehlídka amatérských divadelních spolků / Prachatice, Městské divadlo / vždy od 15 hodin Štítek a od 19 hodin Štít, tel.: 388 607 574.
www.kisprachatice.cz
9. - 15. 3. 2015 / Západočeská oblastní přehlídka amatérských divadel / Horažďovice, KD /
tel. 376 512 237
10. 3. 2015 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 9.30 do 13 hodin, délka trasy 5 km, nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
10. 3. 2015 / Současné možnosti zdobení velikonočních vajíček / Klatovy, Vlastivědné muzeum / pracovní seminář s lektorkou Mgr. Ivanou Sieberovou; přednáškový sál muzea od 17 hodin.
Nutné předchozí objednání na tel:
376 326 354.
www.muzeum.klatovynet.cz
11. 3. 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
11. 3. 2015 / Přednáška Šumava 2014 / Klatovy, Vlastivědné muzeum / poutavé vyprávění
známého fotografa Jana Kavaleho spojené s promítáním snímků z jeho návštěv Šumavy v
roce 2014; přednáškový sál muzea od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
11. 3. 2015 / Den s tajemnými nočními letci Šumavy – netopýry / Kašperské Hory, IS a SEV
/ od 14.30 do 16.30 hodin aktivity pro rodiče s dětmi, od 17 hodin přednáška.
www.npsumava.cz
12.3. 2015 / Život s vášní a čokoládou / Horní Planá, sál KIC / čokoláda jako potěšení, jako
lék, jako přítel... Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a blahodárných účincích čokolády, starodávného posvátného nápoje Mayů a Aztéků. Můžete si ochutnat lahodnou čokoládu Jordi´s z Hradce Králové. Slovem provází ing. Marcela Krčálová. Od 18 hodin.
www.horniplana.cz

Svůj provoz zahájí v neděli 1. března 2015 od
15 hodin vernisáží výstavy dvojice sochařů –
Čecha Vincence Vinglera a Němce Heinze Theuerjahra, jejichž specializací byly plastiky zvířat.
Výstava se bude konat do 19. dubna 2015. K
výstavě jsou pro návšteníky (pro děti i dospělé)
v prostorách galerie připraveny doprovodné
výtvarné programy v termínech 14. 3., 28. 3. a
18. 4. vždy od 11 hodin.
Více o akcích v Centru umění na Kvildě se dozvíte
na www.artkvilda.eu

Tvořivé kurzy v
Klatovech
Pro velký úspěch a zájem všech tvořivých
lidí se na tvořivé kurzy Natálie Vítovcové můžete těšit i v březnu, budou se opět konat v
Městském kulturním středisku v Klatovech
vždy od 17 hodin.
Termíny jednotlivých kurzů:
3. 3. Organza – věnec, koule
4. 3. Korálky – šité dutinky
17. 3. Filcované vajíčko
18. 3. Korálky – drátovaný náhrdelník
24. 3. Zápich – vajíčko
25. 3. Korálky – ketlovaný náhrdelník

12. 3. 2015 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS a SEV / přednášky a promítání na
různá témata a z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
13. 3. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz
13. 3. 2015 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / pro
rodiče s dětmi v 10 hodin. www.nm.cz
14. 3. 2015 / Rock Point Dynafit BMW Skialptour / Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák / závod
a testovací den pro kohokoliv, kdo si chce tento sport vyzkoušet. www.spicak.cz

Kurzy probíhají v klubovně propagace 206, II. patro od 17 hodin, cena každého kurzu je 150 Kč. Rezervace na tel.: 376 370 938, 725 970 811.
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14. 3. 2015 / Dechovka Klatovy 2015 / Klatovy, KD / 13. ročník festivalu dechovek, od 16
hodin. Program: od 16 h. Amátovka; 17:05 h. Muzikanti z jižních Čech; 18:05 h. Mistříňanka;
19:05 h. Vlčovanka; 20:05 – 23:30 – volná zábava, k tanci a poslechu zahrají opět všechny
kapely. www.mksklatovy.cz
14. 3. 2015 / Zadovský karneval / Zadov, Churáňov / Lyžařská škola Ski Zadov pořádá a srdečně zve na karneval, který se koná v areálu U Horejšů a je určený nejen dětem. Od 9 hodin. www.lazadov.cz

Výprava za netopýry
Pokud se s námi chcete vypravit za netopýry, kteří se právě v této době probouzejí ze
zimního spánku, máte jedinečnou šanci - Informační středisko (IS) Stožec totiž pořádá v
sobotu 14. března 2015 akci pro veřejnost s
názvem „Schovaní pod povrchem“.

14. 3. 2015 / Schovaní pod povrchem / Jelení Vrchy / Pojďte s odborníkem sčítat netopýry
do plavebního tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu, dozvíte se o nich i mnoho zajímavých informací. Nutné předchozí objednání na tel: 388 335 014 do 6. 3. 2015.
www.npsumava.cz
14. 3. 2015 / Klopnová kabelka a nákupní taška / Klatovy, Vlastivědné muzeum / pracovní
patchworkový seminář s lektorkou Ing. Annou Králíkovou; přednáškový sál muzea 11 - 17
hodin. Nutné předchozí objednání na tel: 376 326 354. www.muzeum.klatovynet.cz
14. – 15. 3. 2015 / KO slalom / Železná Ruda, Belvedér / závod v paralelním KO slalomu,
junioři / Tel.: 604 204 434.
15. 3. 2015 / Velikonoční tvoření / Bošice, chráněná dílna
/ vyrobíme si originální velikonoční dekorace technikou
mokrého plstění - výrobky
zvládnou vytvořit i menší děti
- cena: 80 Kč, děti 40 Kč, od 13
hodin, tel: 775 037 437.
www.navlne.com
19. 3. 2014 / Z louže pod
okap / Horšovský Týn, kinosál / divadelní představení, hrají: Michaela Dolinová, Vladimír
Kratina, Dana Homolová a Filip Tomsa, od 19 hodin. www.mkzht.cz
18. 3. 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
18. 3. 2015 / Jaro je tu / Stožec, IS / vlastnoručně si vyrobíme velikonoční dekorace z ovčí
vlny nebo z papíru. Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz
18. 3. 2015 / Filmový festival – Expediční kamera / Prachatice, kino / začátek v 17 hodin.
www.expedicnikamera.cz

Lokalita plavebního tunelu, kde jsou netopýři sledováni již přes padesát let, je ideálním místem pro
jejich přezimování.
Přítomní se za odborného doprovodu Luďka
Bufky, zoologa Správy NP a CHKO Šumava, dostanou do plavebního tunelu Schwarzenberského kanálu, kde uvidí, jak probíhá sčítání netopýrů a jak se
určují jednotlivé druhy. Zároveň budou seznámeni
se způsobem života netopýrů, významem jejich
dlouhodobého výzkumu a důležitostí jejich ochrany.
Lokalita je pro veřejnost běžně nepřístupná, a
to jak z důvodu ochrany zimujících netopýrů, tak i
kvůli bezpečnosti návštěvníků. Exkurze se proto
může účastnit jen malý počet osob a je nutné předem si místa rezervovat. Zájemci se mohou hlásit
do 6. 3., a to na telefonním čísle 388 335 014 nebo
731 530 466. Sraz účastníků bude v 10 hodin na
parkovišti Jelení Vrchy.

Jarní prázdniny na hradě
Kašperk
Hrad Kašperk je letos otevřen v době jarních
prázdnin až do 14. března 2015, vždy dvakrát v
týdnu (středa, sobota).

19. 3. 2015 / Záchranářský pes v akci / Rokyta, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vyhledávání ztracených osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
19. 3. 2015 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS a SEV / přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
19. 3. 2015 / Mochilleros pictures / Horní Planá, Kavárna u tří koček / cestovatelské promítání manželů Veroniky a Jana Vávrových o cestě do Orientu, s batohem Středním východem,
do Svaté země, Izraele a Jordánska. Společně navštívíme známá místa - Jeruzalém, Betlém,
Tiberias, Galilejské jezero, Yardenit, Ammán Jerash či Džeraš, Madaba, lázně Hammamat
Main, Mrtvé moře, hrad Karak, rezervaci Dana, křižáckou pevnost Šobak, Wádí
Músá,
Pokladnici - symbol Petry, jednoho z divů světa, Wádí Rum, letovisko Aqaba, Eilat v Izraeli,
Rudé moře, Beersheva, Masada, oázu Ein Gedi, Chrámovou horu s mešitou Al Aksá. Vstupné
50 Kč. www.horniplana.cz
20. 3. 2015 / Jarní countrybál / Vimperk, Měks / hrají Poutníci, kostýmy vítány. Vstupné 99
Kč, od 20 hodin. www.meks-vimperk.com

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
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20. 3. 2015 / Eric Clapton Revival / Horní Planá, sál KIC / Bryce Belcher (původem z Floridy),
nyní žijící v Praze, společně se svou pražskou kapelou interpretuje blues a americké country
tak, jak to cítí E.C. Od 20 hodin, vstupné 100 Kč. www.horniplana.cz
20. 3. 2015 / Koncert Petry Černocké / Nýrsko, KD / od 19 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
20. 3. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz,
www.mestosusice.cz
21. 3. 2015 / 5. ročník běhu do vrchu Svatobor "Memoriál Evy Hrabové" / Sušice /
www.mtb-susice.cz
21. 3. 2015 / Jízda přes louži / Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák / tradiční akce, překonání
velké louže na čemkoli, nájezd se zkracují. www.spicak.cz
21. 3. 2015 / Pohádka pro děti / Klatovy, KD / loutková scéna Brouček uvede
pohádku Kouzelný proutek. Začátky
představení od 14 a 16 hodin.
www.mksklatovy.cz
21. 3. 2015 / Country bál / Klatovy, KD
/ od 20 hodin, k tanci a poslechu hraje
brněnská
kapela
Poutníci.
www.mksklatovy.cz
21. 3. 2015 / Loučení
www.sumavanet.cz/icnyrsko

se

zimou

/

Nýrsko,

náměstí

/

od

15

hodin.

V Lipně nad Vltavou se
baví děti i senioři
Ne náhodou patří Lipno nad Vltavou mezi
nejvyhledávanější místa v České republice.
Turistická nabídka je natolik široká, že zabaví
úplně každého od dětí až po seniory a stejně
tak sportovce, nebo ty, kteří přijeli jen relaxovat.
Návštěvníci vyhledávají Stezku korunami
stromů, Aquaworld Lipno s hopsáriem, lanový park,
bobovou dráhu, nebo provozují celou řadu sportů
na vodní nádrži i v jejím okolí. „Na jaře láká turisty
nejen malebná okolní příroda. Přibývají půjčovny
kol, koloběžek, in line bruslí, postupně se otevírá
bikepark, frisbee, lanový park Lipno.
Připraveno je centrální parkoviště pro téměř
tisíc aut a obchod se sportovním vybavením nabízí
již z jarních a letních kolekcí. V kempu Lipno Modřín
vyrůstá nové již třetí vybavená jurta a společně s ní
komfortní stany, pro ty co chtějí okusit krásy kempování,“ upozornila na některé možnosti Eva Černíková ze společnosti Lipno Servis. Mezi nejoblíbenější patřínapříklad elektrokola i pro ne sportovce
s dojezdem až 70 kilometrů, ale také elektročluny,
nebo skútry. Vše doplňují místní gastronomické
podniky, kde si turisté najdou to své od svíčkové po
rychlá občerstvení.

21. 3. 2015 / Tři sestry / Vimperk, Hotel Zlatá Hvězda / od 20 hodin.
www.hotelzlatahvezda.cz
22. 3. 2015 / Vynášení Morany / Horažďovice, Městské muzeum / program pro rodiče
s dětmi. Krátké povídání o tom, jak naši předkové symbolicky ukončovali zimu. Výroba Morany z přírodních materiálů a její vynášení z města; začátek od 13 hodin, nutno přihlásit předem, tel. 376 512 271.
23. 3. 2015 / S vorvaněm do Bulharska / Sušice, KD / divadelní představení v 19:30 hodin.
www.mestosusice.cz
23. – 27. 3. 2015 / Velikonoční výstava / Horšovský Týn, výstavní sál MKZ / tradiční výstava
výrobků žáků škol s ukázkami a ochutnávkami. www.mkzht.cz
25. 3. 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
26. 3. 2015 / Velikonoční tvoření / Vimperk, NPŠ učebna SEV / vyrobte si veselé velikonoční dekorace, od 16.30 do 18 hodin, přednášející: Petra Kolafová, nutné předchozí objednání.
26. 3. 2015 / Vítání svátků jara / Kašperské Hory, IS a SEV / kreativní tvoření pro malé i velké se ponese v duchu Velikonoc. Společně si přichystáme velikonoční dekoraci - vyrobíme
ptačí hnízda, obarvíme vajíčka, vytvoříme ozdobný závěs. Od 13 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
26. 3. 2015 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS a SEV / přednášky a promítání z různých koutů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz
27. 3. 2015 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz,
www.mestosusice.cz
27. 3. 2015 / Návštěva domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – NP Bavorský les / navštívíme zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského), jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny - místo zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé. Součástí
prohlídky je i film o Šumavě v 3D. Od 9.20 do 13.30 hodin, nutná hotovost na vlakovou jíz-

Když Lipno, tak jedině s LIPNO CARD
LIPNO CARD je kouzelná karta, kterou tradiční
návštěvníci dobře znají, a zvýhodňuje téměř veškerou místní nabídku. Vyplatí se při sportech i relaxaci
na jezeře, cyklo - inline stezce, při výletech do přírody i při celé řadě adrenalinových zážitků.
S LIPNO CARD získáte u vybraných ubytovatelů
ihned při check-in jako bonus k ubytování a jestliže
se na Lipno chystáte pouze na jeden den, neváhejte
a navštivte Infocentrum Lipno, kde si kartu můžete
zakoupit za pouhých 79 Kč.
Výhody karty může každý posoudit sám i na
webových stránkách www.lipnocard.cz.
Zarezervujte si váš pobyt na Lipně ještě dnes. Obraťte se na Infocentrum Lipno, rádi vám s vašim
ubytováním pomůžeme. www.lipno.info

Strana 6

www.isumava.cz

denku dospělí 4,20 €, děti (6-14 let) 2,10 €, částka na zakoupení 3D brýlí 1,50 €.
www.npsumava.cz
27. 3. 2015 / Mňága a Žďorp / Prachatice, Národní dům / legendární kapela vydala začátkem listopadu nové studiové album a v rámci tour k této desce zavítá i do Prachatic. Od 20
hodin. www.kisprachatice.cz
27. 3. 2015 / UDG, VOXEL, Čardáš klaunů / Vimperk, Hotel Zlatá Hvězda / od 20 hodin.
www.hotelzlatahvezda.cz
28. 3. 2015 / Vítání jara / Nýrsko, náměstí / od 15 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
28. - 29. 3. 2015 / SKI GOLF / Železná Ruda – SKI&BIKE Špičák / lyžařská část závodu.
www.spicak.cz
29. 3. 2015 / Karneval na ledě / Sušice, zimní stadion / www.sportoviste-susice.cz
29. 3. 2015 / Velikonoční plstění s Kačkou / Horažďovice, Městské muzeum / program pro
dospělé. Výroba velikonoční výzdoby z vlny plstěním za sucha s přidáním přírodnin. Doba
trvání 4 hodiny, začátek od 13 hodin, nutno přihlásit předem, tel. 376 512 271.
www.muzeumhd.cz

Co najdete v Šumavském
pivovaru ve Vimperku
v březnu?
Leden a únor byl ve znamení tradičního Vimperského zázvorového speciálu 13° a polotmavého
Vimperského 7sladového speciálu 17° (poprvé
uvařen v roce 2013 ze sedmi sladů, vyhodnocen
jako nejlepší nové spodně kvašené pivo tohoto
roku).
Pokud jste se v únoru zúčastnili lyžařského Skimaratonu na Kvildě nebo jej navštívili jako diváci,
tak jste tam piva jistě nejen ochutnali, ale v případě
vítězných umístění jste si piva Šumavského pivovaru odnesli i v rámci cen.

31. 3. 2015 / Pavel Doucha: Maroko ze sedla motorky / Prahcatice, městské divadlo / cestopisná přednáška od 19 hodin. Nenajdete lepší způsob, jak prozkoumávat hory a pouště
Maroka, kde se řadu let jezdila nejznámější světová Rallye Paříž - Dakar, než v sedle terénního motocyklu. www.kisprachatice.cz
31. 3. 2015 / Přástky u Stifterů / Horní Planá, památník A. Stiftera / Zvonková – osada s
poetickým jménem a pohnutým osudem. Beseda s historikem Mgr. Petrem Jelínkem od 18
hodin. www.horniplana.cz

Foukání skleněných vajíček ve sklářské huti
Sklářská huť Czech Glass Vimperk vás srdečně zve již nyní v březnu do své provozovny,
kde si můžete vyzkoušet vyfouknout, s malou pomocí mistra skláře, své velikonoční skleněné vajíčko, misku či barevnou skleničku.

A co tato piva v březnu postupně vystřídá?: polotmavý Vimperský Märzenbier 14° a světlý Vimperský zlatý Bock 16°. Přijďte je spolu s tradičními
pivy českého typu – světlým, polotmavým a tmavým k nám ochutnat.
Jsme ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku i
v březnu o víkendech pátek – neděle. Naše domácí
a šumavská restaurace je stejně jako piva nositelem
certifikace Šumava – originální produkt. Věříme, že
u nás budete spokojeni.
A jako vždy veškeré informace a novinky na našich webových stránkách.
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk

Výtvarná soutěž "Máme
rádi zvířata"
Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě
NaturVision, vyhlašuje 8. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI
ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

Letos již po čtvrté pořádáme velikonoční foukání skleněných vajíček v naší sklářské huti.
Každý rok měníme dekor vajíček a letos tomu nebude jinak. To aby se nestalo že ti, co k nám
chodí pravidelně, neměli stejné vejce.
Otvírací doba: pracovní dny od 8:30 do 16:00 hodin, víkendy od 9.30 do 16 hodin. O Velikonocích bude otevřeno každý den!
Přijďte do naší dílny si vybrat skleněné výrobky a nebo nafouknout vlastní. Vybrousíme
nebo vypískujme Vám motiv a nebo věnování podle vašeho přání.

Téma soutěže souvisí s tématikou festivalu
NaturVision – tedy život zvířat ve volné přírodě,
letos s mottem: „SLADKOVODNÍ A MOŘSKÉ
RYBY“.
Každé dítě se může zúčastnit maximálně se
třemi pracemi (kresbami nebo malbami) formátu A4 – A3. Práce na tvrdším papíře musí být na
zadní straně opatřeny těmito údaji – jméno a
příjmení dítěte, jeho věk, adresa trvalého bydliště a dále také škola, kterou dítě navštěvuje
(případně i třída).

www.isumava.cz
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Ceny: skleněné barevné velikonoční vajíčko: 200 Kč; barevná velikonoční miska: 450 Kč;
barevná velikonoční sklenička: 200 - 250 Kč; půlllitr s uchem: 450 - 650 Kč.
Vyfouknutá vajíčka, misky nebo skleničky si bude možné vyzvednout následující den nebo
požádat o zaslání přes poštovní úřad. (za poplatek) Z důvodu chladnutí skleněného výrobku.
Děkujeme za pochopení. Ale i tyto výrobky je možné si zakoupit již hotové přímo v naší prodejně, která je součástí sklářské huti.

Termín a místo dodání – do 29. května 2015;
MěÚ Vimperk, Odbor ŠK, k rukám Lenky Švecové, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk. Nejlepší
dětští tvůrci budou oceněni na Galavečeru NaturVision 25. září 2015. Vítěz obdrží Cenu Stanislavy Chumanové. Z nejlepších prací bude v
MěKS Vimperk uspořádána výstava.

Sklářská huť Czech Glass Vimperk, www.czechglassvimperk.cz

Šumava na Google+
Používáte Google+ a zajímají Vás aktuální informace o turistice na Šumavě? Přidejte si nás
do kruhů a sledujte naši stránku iŠumava. Profil naleznete na adrese https://plus.google.com/u/0/+IsumavaCzinfo/posts

V rámci festivalu NaturVision probíhá také
soutěž fotografická a filmová, snímky můžete
zasílat do 31. března 2015, filmy je možné přihlásit do 13. března 2015.
Více informací k jednotlivým soutěžím jsou ke
stažení na www.vimperk.cz/filmová soutěž a
www.vimperk.cz/fotografická soutěž

Novoměstský krajáč –
festival regionálních
značek v Praze
Po úspěšné podzimní premiéře se můžeme
těšit na další reprezentační akci výrobců s regionální značkou, tentokrát v jarním a předvelikonočním duchu.
Akce probíhá ve spolupráci s Novoměstskou
radnicí v Praze 2, Mázhauzu a Velkém sále, v
sobotu 14. 3. 2015 od 10 do 18 hodin.

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.

Z šumavských výrobců se festivalu zúčastní
paní Scheinostová se Svojšánky a měkoučkými
výrobky z příze, paní Kalkušová s Českokrumlovským karamelem od Vaška a Karel Tittl s
řezbářskými výrobky. O občerstvení se postará
pan Egner z Kavárny "Na Šumavě".

V unikátních prostorách gotické památky se
představí řemeslníci, výrobci potravin i zástupci
umělecko-řemeslných oborů a nebude chybět ani
doprovodný program.
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