rok 2019

www.isumava.cz

číslo 2

Strana 1

Únorové akce na Šumavě
1. 2. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Ošizený hastrman. www.loutky.unas.cz
1. 2. 2019 / Večerní bruslení při svíčkách / Lipno / přijďte si zabruslit na svíčkami osvětlenou ledovou dráhu na zamrzlém Lipně, začátek je v 18.30 hodin od nástupního místa u
Obrryby. Dráha bude svíčkami osvětlená až na Loděnici Lipno, kde se mohou bruslaři občerstvit ve stánku na ledě. Atmosféru doprovodí zapálený oheň a hudba. Čelovka s sebou nebude na škodu :) Neváhejte a zažijte jedinečný zážitek na Lipně. Pro první bruslaře bude připravené sladké překvapení od McDonald’s. Zapůjčení ledních bruslí bude možno v půjčovně
INTERSPORT Rent Kapitanát, která bude mít otevřeno do 20 hodin. www.lipno.info
1. – 3. 2. 2019 / S ČT Sport na vrchol / Lipno nad Vltavou, skiareál / závod v obřím slalomu,
všichni lyžaři si na vlastní kůži budou moci vyzkoušet být závodníkem, projet si profesionálem postavený obří slalom, kde vás snímají kamery a po dojezdu s vámi udělají rozhovor.
www.lipno.info
2. 2. 2019 / Dětský karneval / Sušice, KD Sokolovna / od 14 hodin. www.farnostsusice.cz
2. – 3. 2. 2019 / Velká cena Plzně /
Hojsova Stráž / závod v běžeckém
lyžování
volným
stylem.
www.zelezna-ruda.cz
3. 2. 2019 / Příbuzné si nevybíráme
/ Horažďovice, Kulturní dům / od
20 hodin divadelní představení.
www.kdhd.cz
4. 2. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP

Výstavy a dlouhodobé akce
do 22. 2. 2019 / David Sládek: Do ulic / Horažďovice, Městská galerie / výstava, www.muzeumhd.cz
do 30. 4. 2019 / Výstava Náhodná setkání / Žihobce, muzeum / výstava fotografií Jany Dvorské a Miloše Kašpara. www.zihobce.eu
do 30. 4. 2019 / Výstava Z jedné palety / Žihobce,
muzeum / společná výstava obrazů žáků malířky Olgy
Hrachové. www.zihobce.eu
23. 2. 2019 – 6. 5. 2019 / Zdeněk Rubáš a Pavla
Breuová: Snadné je snít / Horažďovice, Městská galerie / výstava, www.muzeumhd.cz

S ČT Sport na vrchol
Všichni lyžaři Skiareálu Lipno budou mít možnost
zakusit si lyžařskou reality show S ČT Sport na vrchol, která se letos uskuteční v termínu 1.- 3. 2.
2019.
Vyzkoušejte si na vlastní kůži být závodníkem, projet si
profesionálem postavený obří slalom, kde vás snímají
kamery a po dojezdu s vámi udělají rozhovor. Je to jedna
velká zábava, při které si užijí všichni členové rodiny bez
rozdílu
věku.
Závod bude probíhat na sjezdovce k Yettimu. Bližší informace a aktuální kalendář akcí ve skiareálu naleznete
na www.skiareallipno.cz

Strana 2

www.isumava.cz

Šumava / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice
s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
4. 2. 2019 / Co nového jsme zjistili o vývoji lesů v NP Šumava za posledních 10 let / Stožec,
IS / přednáška od 13 hodin. www.npsumava.cz
5. 2. 2019 / Deskové hry / Horní Planá, Kavárna U tří koček / hravé odpoledne pro všechny
věkové kategorie, od 16 hodin. www.horniplana.cz
5. 2. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
6. 2. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka na
sněžnicích vás zavede až na vrchol Modravské hory, délka trasy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
6. – 8. 2. 2019 / Festival dětských filmů Kašpérák / Kašperské Hory, kino /
www.kasphory.cz
7. 2. 2019 / Pohledy do krajiny – Aljaška a Yukon / Kašperské Hory, IS a SEV NP Šumava /
nedotčené přírodní scenérie lemované nejvyššími severoamerickými vrcholky sem lákají
romantiky i dobrodruhy, navštívíte národní park Denali s nejvyšší horou severní Ameriky a
mnohé další krásné parky a rezervace, od 18 hodin. www.npsumava.cz

Lipno Ice marathon
Čtvrtý ročník extrémního závodu na sněhu a ledu pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch
nejtěžších podmínkách odstartuje 9. února 2019 v
Černé v Pošumaví na pláži v kempu Jestřábí.
Teplota vzduchu klesá až na -20 °C, nadmořská
výška v místě konání závodu je 729 metrů nad mořem a nezpevněný terén tvoří led a sníh, případně
bahno, písek, voda a kameny. Takový je Lipno Ice
Marathon.
Trasa závodu povede po souši i napříč zamrzlým
Lipnem, nejdelší trať měří 42 kilometrů. Pokud si
však netroufáte na maratonskou 42,195 km dlouhou trať nebo máte obavy z konkurence, závod nabízí i 22 km dlouhý půlmaraton a pro mladé sportovce je připravena trať 10 km.
Závodit můžete klasicky, tedy nazujete boty
vhodné do zimního terénu a na led a stačí se rozběhnout.

7. 2. 2019 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / vyrobte si s námi originální přáníčka technikou
vintage, od 17 do 19 hodin, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
7. 2. 2019 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech, od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
8. 2. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení O prolhané
princezně. www.loutky.unas.cz
8. 2. 2019 / Rybníkáři / Horní Planá, Kavárna U tří koček / zazní swing, folk a trampské písně, od 19.30 hodin. www.horniplana.cz
9. 2. 2019 / Lipno Ice marathon / Černá v Pošumaví / extrémní závod pro ty, kteří chtějí
prověřit sebe sama v těch nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz

Další variantou – pokud počasí dovolí – je kategorie Freestyle, která zahrnuje brusle, běžecké lyže,
kite, ledovou jachtu a kolo. Můžete si vybrat jeden
prostředek nebo je libovolně kombinovat. Kategorie Freestyle je zkrátka ušitá pro všechny, kteří milují pohyb na ledě. Vybere si každý. Tak neváhejte a
ponořte se do tréninku, čas letí!

9. 2. 2019 / Lipno bez bariér / Lipno nad Vltavou / handicapovaní sportovci si mohou zapůjčit vybavení zdarma. www.lipno.info

Více informací, propozice závodu i registrace na
www.icemarathon.cz

9. 2. 2019 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž / sportovně-zábavné odpoledne pro děti
i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči od 13 hodin. www.zelezna-ruda.cz

Pozorování jelení zvěře v
přezimovacích obůrkách

9. – 10. 2. 2019 / Kramolínský obřák
/ Lipno nad Vltavou, skiareál / závod
pro všechny věkové kategorie.
www.lipno.info
10. 2. 2019 / Venčíme! / Horažďovice, DDM / jak trávit čas s dětmi
v přírodě. www.ddm-hd.cz
11. 2. 2019 / Sušická tančírna / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená tančírna
pro dospělé pod vedením tanečního
mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
11. 2. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP Šumava / výprava na
sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do
oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz

Poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě.
Beranky jsou jedním ze tří pozorovacích míst, z
nichž lze v zimním období sledovat jeleny, srnce a
další zvěř v jejich přirozeném prostředí ve volné
přírodě. V únoru bude mít veřejnost možnost zavítat na pozorovací místo Beranky u Srní hned
několikrát.
Je nutné se přihlásit přes elektronický registrační systém na stránkách NP Šumava. Přihlašovací
formulář najdete v sekci akce pro veřejnost, vždy
pod konkrétním termínem akce. A vzhledem k
tomu, že nastává období jarních prázdnin, termíny
se rychle plní, proto neváhejte a zarezervujte si
místa co nejdříve. Pokud chcete rezervovat místo
pro více účastníků, je nutné vyplnit formulář pro
každého zvlášť.
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12. 2. 2019 / Tchyně na zabití / Sušice, KD Sokolovna / divadelní hra od Jakuba Zindulky o
tom, že ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým, od
19.30 hodin. www.kulturasusice.cz

Skupiny 10 a více lidí: volejte v pracovní dny od
8:00 do 15:30 hod. - tel. 731 530 233 nebo 376
599 225 pro hromadnou registraci.

12. 2. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, délka trasy 5,5 km. www.npsumava.cz
12. 2. 2019 / Maškarní ples seniorů / Klatovy, KD / od 13 hodin. www.mksklatovy.cz
13. 2. 2019 / Tchýně na zabití / Horažďovice, KD / od 19.30 hodin divadelní představení.
www.kdhd.cz
13. 2. 2019 / Odpoledne s tajemnými nočními letci Šumavy- netopýry / IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí ze života těchto jedinečných
létajících savců, nebude chybět ani film, od 14 hodin. www.npsumava.cz
13. 2. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka na
sněžnicích vás zavede až na vrchol Modravské hory, délka trasy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
14. 2. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
14. 2. 2019 / Pohledy do krajiny – Jižní Indie / Kašperské Hory, IS a SEV NP / podíváme se
společně do pestré země plné kontrastů, země, která člověku nabízí úplně jiné bohatství,
klid, pokoru, naději a víru…přednáška s promítáním Jany Dvorské a Miloše Kašpara, od 18
hodin. www.npsumava.cz
14. 2. 2019 / Antistresové malování a pergamano / Kašperské Hory, IS a SEV NP Šumava /
na tvořivé dílně se seznámíte s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí všedních dnů a vlastnoručně si vyrobíte originální dárek, od 14 hodin.
www.npsumava.cz

Další pozorovací místa se nacházejí v lokalitě Zahrádky u Borových Lad a na Jeleních Vrších.

Hrad Kašperk zve na
prohlídky o jarních
prázdninách
Hrad Kašperk bude také letos otevřen v době
jarních prázdnin, v termínu od 6. února do 16.
března 2019, vždy dvakrát v týdnu (středa, sobota) od 10 do 16.30 hodin.

14. 2. 2019 / Republikové finále AŠSK ČR ve SNB / Zadov, LA Kobyla / snowboardové
závody. www.lazadov.cz
15. 2. 2019 / Sněhurka a sedm trpaslíků / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin
loutková pohádka. www.tyjatr.cz
15. 2. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Čert a Káča.
www.loutky.unas.cz
16. – 17. 2. 2019 / Český pohár v běhu na lyžích / Churáňov, lyžařský stadion / závod pro
registrované závodníky SLČR a zahraniční závodníky. www.skisokolstachy.cz
17. 2. 2019 / Maškarní pro děti / Kašperské Hory, horský klub / zábavný program pro děti,
soutěže, dětská diskotéka a volba nejhezčí masky, od 15 hodin. www.kasphory.cz
18. 2. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
19. 2. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP Šumava / výprava na
sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do
oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
19. 2. 2019 / Cestovatelská přednáška: Galapágy / Sušice, kino / od 17 hodin přednáší Tomáš Kubeš. www.kulturasusice.cz
19. 2. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, délka trasy 5,5 km. www.npsumava.cz
19. 2. 2019 / Vycházka na sněžnicích – Modrava a okolí / Modrava, parkoviště / zimní vycházka na sněžnicích vás zavede do známých i méně známých míst v okolí Modravy, od 10
hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
19. 2. 2019 / The Backwards – Beatles revival / Klatovy, divadlo / kapela ve svém vystoupení představí průřez celé tvorby kapely Beatles, od 19.30 hodin. www.klatovy.cz

Prohlídky se budou konat vždy v 10:15, 11:30,
12:45, 14:00 a 15:15 hodin. V provozu bude i malé
občerstvení na hradním nádvoří.
Přijďte si užít trochu historie, romantiky a výhledů na zimní Šumavu. Prohlídku je možné si rezervovat na e-mailu info@kasperk.cz, nebo na telefonu
376 582 324. Více informací naleznete na
www.kasperk.cz

Historie sklářství a ruční
výroba skleněného korálku
Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly?
Přijďte v pátek, 22. února 2019 od 13 hodin do
infocentra
Národního
parku
Šumava
v Kašperských Horách, kde se dozvíte mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a podíváte
se na celý postup výroby skleněného korálku
s paní Janou Wudy, jejíž výrobky získaly certifikát
Šumava – originální produkt®. Sami se pak také
můžete pokusit o výrobu svého zářivého pokladu.
Více informací získáte na www.npsumava.cz
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20. 2. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka na
sněžnicích vás zavede až na vrchol Modravské hory, délka trasy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
20. 2. 2019 / Fenomén Šmok / Klatovy, divadlo / mimořádný večer Pražského komorního
baletu věnovaný prof. Pavlu Šmokovi při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin, od 19.30
hodin. www.klatovy.cz
21. 2. 2019 / Tvoříme z FIMO hmoty / Kašperské Hory, IS a SEV NP / ozdobte si lžičku, propisku nebo jiný, vám milý, předmět z kovu nebo skla, od 14 hodin. www.npsumava.cz
21. 2. 2019 / Pohledy do krajiny – Zmizelá Šumava / Kašperské Hory, IS a SEV NP / poutavé
vyprávění pana Emila Kintzla, šumavské legendy, doplněné promítáním historických fotografií z vlastního archivu, povídání o životě a místech, z nichž většinu na dnešních mapách
Šumavy už nenalezneme, od 18 hodin. www.npsumava.cz
21. 2. 2019 / O zdraví převážně nevážně / Sušice, DPS jídelna / cyklus přednášek se zdravotní tématikou nejen pro seniory – tentokrát na téma první pomoc, od 16 hodin.

Šumavský skimaraton
Rok se s rokem sešel a to znamená, že ČT Šumavský skimaraton se nezadržitelně blíží.
Letos se o víkendu 23. - 24. 2. 2019 bude konat
již 34. ročník. Těšit se můžete na osvědčenou
skladbu programu, s blížícím se závodem vás budeme samozřejmě informovat o všem podstatném
na stránkách www.skimaraton.cz a na sociálních
sítích.
Jak bylo zmíněno výše, můžete se těšit na tradiční závodní program. A kam že se to podíváte?
Na účastníky krátké trasy 23 km CT/FT čeká příjemný okruh přes Horskou Kvildu, po Danielce na
Zhůří a na Horskou Kvildu. Dále na Filipovu Huť a
přes Březovou horu zpět na Kvildu.

22. 2. 2019 / Hurá na sněžnice / Kašperské Hory, IS a SEV NP / zábavné soutěžení na sněžnicích (i bez …), převážně pro rodiny s dětmi, v areálu a okolí IS a SEV od 10 hodin; prosíme,
na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
22. 2. 2019 / Poznej historii Šumavy a Bavorského lesa / Alžbětín, IS / povídání o předválečné Šumavě a Bavorském lese, čím se lidé živili, jak využívali přírodní zdroje, počátky lyžování, stavba železnice atd., od 10 hodin, vstupné 130 Kč. www.npsumava.cz
22. 2. 2019 / Historie sklářství a ruční výroba skleněného korálku / Kašperské Hory, IS / Co
to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava – originální produkt, poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a podívat
se na celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak můžete pokusit o výrobu svého
zářivého pokladu, od 13 hodin. www.npsumava.cz
22. 2. 2019 / Míček Flíček / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz
22. 2. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Šípková
Růženka. www.loutky.unas.cz
22. 2. 2019 / Rybičky 48 / Sušice, KD / koncert od 19.30 hodin. www.kulturasusice.cz
23. 2. 2019 / Zlatá lyže Šumavy
/ Železná Ruda, Belvedér / závod v běžeckém lyžování klasicky, tříčlenné štafety, od 11 hodin. www.zelezna-ruda.cz
23. 2. 2019 / Mobilizace 1938 a
Mnichovská zrada / Chanovice, KD / přednášející z Muzea čsl. opevnění z let 1936 až 1938
z Chomutova a 4. Obrněná Prácheňsko, od 15 hodin. www.chanovice.cz
23. – 24. 2. 2019 / Šumavský skimaraton / Kvilda / 33. ročník závodu v běhu na lyžích.
www.skimaraton.cz
24. 2. 2019 / Komentovaná prohlídka / Horažďovice, přírodovědná stanice / www.ddmhd.cz
25. 2. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
25. 2. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz

Sobotní maratonci si tento okruh střihnou dvakrát. Nedělní dlouhá trasa bude z Filipky pokračovat na Lovčí skálu a Černou horu. Táhlé stoupání
na tuto dominantu závodu není zadarmo, ale na
vrcholu na každého čekají dech beroucí výhledy a
vcelku pohodový dojezd zpět na Kvildu. Většina z
vás už u nás jistě byla, pro “nováčky” máme mapky závodu zde.
Pro rekreační běžce nabízíme trasu “Šumavská
POHODA”/”Just for FUN”. Tuto pohodovou vyjížďku mezi Kvildami zvládne opravdu každý!
Sobota 23. 2. 2019 - volná technika 46 km; 23
km; Šumavská pohoda - 8 km; dětské závody - 1
km, 2 km, 5 km, 8 km.
Neděle 24. 2. 2019 - klasická technika 45 km; 23
km.
Starty maratónských závodů budou organizovány v oddělených startovních blocích. Všechny bloky startují najednou. O umístění ve startovním
bloku rozhoduje výsledek v závodě Šumavský skimaraton 2018 a 2017. Požádat o zařazení do startovní vlny lze do 9. 2. 2019. Po tomto datu již jen
výjimečně s doložením vynikajících výsledků. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních bloků a počet závodníků v jednom bloku na
základě celkového počtu přihlášených. Šumavák je
součástí seriálu Stopa pro život a díky tomu se
opět můžete těšit na luxusní zázemí, které na
ostatních závodech jen tak nenajdete. Co to znamená? Po vašem výkonu si můžete odpočinout ve
vyhřívaném velkokapacitním stanu, popovídat si s
kamarády a hlavně se nemusíte bát o své vybavení, které si schováte v bezpečné zóně. Samozřejmě nebude chybět široká paleta jídel, ze které si
vybere jak milovník guláše, tak zastánce těstovin i
sladkého.
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25. 2. 2019 / Žákovský koncert ZUŠ Fr. Stupky / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18
hodin. www.kphsusuice.cz

Tak jako každý rok si můžete dát vynikající pivečko.

26. 2. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

Devízou Šumaváka jsou také občerstvovací
stanice, kde na vás budou čekat osvědčené a
hlavně usměvavé týmy. Je libo sladké či slané?
Ionťák nebo čaj? Není problém.
Držme si všichni palce, ať se počasí vydaří a těšíme
se na vás! Aktuální informace sledujte na
www.skimaraton.cz

26. 2. 2019 / Screamers / Sušice, KD / představení travesti skupiny od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
26. 2. 2019 / Klatovští dragouni v roce 1918 / Klatovy, vlastivědné muzeum / přednáší
Miloslav Faifr; vstupné 60/30 Kč, od 18 hodin v přednáškovém sále muzea.
27. 2. 2019 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / vyrobte si s námi originální sněžítko, od 17 do
19 hodin, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
28. 2. 2019 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech, od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
28. 2. 2019 / Tvořivá dílna z ovčína / Kašperské Hory, IS a SEV NP / přijďte si vyzkoušet jednu z technik zpracování ovčí vlny, plstit budeme mokrou i suchou technikou, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
28. 2. 2019 / Pohledy do krajiny – Island, země ohně a ledu / Kašperské Hory, IS a SEV NP /

Šumavský pivovar Vimperk
bilancoval i tvořil plány pro
rok 2019
Šumavský pivovar dovrší v létě 2019 9. rok vaření piva ve Vimperku. Jako každoročně i letos
začátkem roku jsme se ohlédli za rokem 2018.
Byl to rok stabilní, výstav obdobný jako
v předchozím roce. Jednotlivé druhy piv si našly
už „své“ termíny v kalendáři a pokračujeme s tím,
že i nadále je trvale nabízeno pivo světlé, polotmavé a tmavé a příležitostně na dobu 2-4 týdnů další speciály ze sortimentu zahrnujícím již 17
piv.
V roce 2018 jsme nabídku rozšířili o tři druhy
australských alů, v roce 2019 ještě doplníme čtvrtý druh – tmavý australský ale. Naším cílem není
trvale sortiment rozšiřovat, ale vytrvat ve špičkové kvalitě, kterou jsme v roce 2018 ke spokojenosti zákazníků, ale i nás dosáhli. Ocenění nejen
na Jarní ceně sládků 2018 to potvrdila. Významné
bylo pro nás i dosažení 1. místa v soutěži firma
roku 2018 Jihočeského kraje a účast
v celostátním finále.
Ale zpět k aktuální nabídce. V únoru bude na
výčepu kromě piva světlého, polotmavého a
tmavého zejména Vimperský zimní zázvorový
speciál 13°. Ten by měl po dočepování vystřídat
Vimperský Märzenbier 14°, tradiční polotmavé
pivo dřívějších vimperských pivovarů a spolu
s pivem polotmavým naše nejúspěšnější pivo na
pivních přehlídkách a degustacích.

cestopisná přednáška Vladislava Hoška o úžasné krajině na ostrově sopek, lávy, ledu, kráterů, gejzírů, fjordů a ptáků, od 18 hodin; foto © Vladimír Hošek; Kirkjufell. www.npsumava.cz

Všechna piva můžete v průběhu února ochutnat v naší pivnici ve Vimperku, ve Steinbrenerově
ulici, otevřeno je vždy v pátek 17-22 a v sobotu
15-20. Tato piva ale a Vimperský 7sladový speciál
13°si můžete vzít i s sebou v lahvích.

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

Pivo s sebou si můžete koupit i jindy, pokud
v pivovaru někdo právě pracuje. Zazvoňte a pivo
vám rád prodáme.
Jste srdečně zváni!
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2019 v elektronické verzi PDF za finančního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy, Jihočeského a Plzeňského kraje. Úvodní foto © Václav Šebelík
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