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Výstavy a dlouhodobé akce

Únorové akce na Šumavě
1. 2. 2020 / Debustrol + Mortifília / Horažďovice, KD / od 20 hodin rocková zábava.
www.kdhd.cz
1. 2. 2020 / Dětský farní karneval / Sušice, KD / od 14 hodin. www.kulturasusice.cz
1. 2. 2020 / Dětský karneval / Vimperk, KD Cihelna / od 15.30 hodin. www.vimperk.cz
1. 2. 2020 / Farní ples / Sušice, KD/ od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
2. 2. 2020 / Karneval pro děti / Kašperské Hory, Horský klub / od 15 hodin.
www.kasphory.cz
2. – 8. 2. 2020 / Snowboardcrossový kemp Evy Samkové / Lipno nad Vltavou / přijďte si
vyzkoušet jízdu ve snowboardcrossové trati, případně si i zazávodit, nebo jen zdokonalit
techniku jízdy na prkně. www.lipno.info
4. 2. 2020 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s povídáním o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od
9.30 hodin, nutné předchozí
objednání. www.npsumava.cz
4. 2. 2020 / Tvořivá dílna ‐
perličkování / Kašperské Hory,
IS a SEV NP Šumava / pomocí
vlasce a perliček si vlastnoruč‐
ně vyrobíte originální dárek,
od
13
do15
hodin.
www.npsumava.cz
4. 2. 2020 / Fantastická žena /

6. 2. – 5. 3. 2020 / Móda 19. A 20. Století / Vimperk,
MěKS / výstava dobových módních časopisů, módní
doplňky a ukázka dobových oděvů. www.vimperk.cz
do 9. 2. 2020 / Masaryk a Svatá země / Dobrá Voda
u Hartmanic, Muzeum Dr. Šimona Adlera / výstava o
utajené cestě T. G. Masaryka v roce 1927 na území
dnešního státu Izrael.
do 28. 2.2020 / Abstraktní obrázky / Hartmanice, IS
/ menší výstavka obrázků malovaných akrylem
z tvorby
paní
Miluše
Schmalzové.
www.muhartmanice.cz
do 25. 3. 2020 / Peklo na Lamberské stezce / Žihob‐
ce, muzeum / výstava českých čertů ze sbírky Jarmily
Strakové, fotokoutek pro děti U pekelníků; otevřeno
pátek, sobota 9.30 – 15. 30 hodin. www.zihobce.eu
do 27. 3. 2020 / Zimní prohlídky hradu / Rožmberk
nad Vltavou / již 9. zimní sezonu mohou návštěvníci
nahlédnout do soukromí šlechtického rodu Buquoy.
www.hrad‐rozmberk.eu
do 30. 3. 2020 / Šumava objektivem / Žihobce, mu‐
zeum / výstava fotoobrazů šumavské krajiny objekti‐
vy více než 50 fotografů. www.zihobce.eu
do 31. 3. 2020 / Český filmový plakát / Klatovy, KD /
retrospektivní výstava českých filmových plakátů.
www.mksklatovy.cz
do 31. 3. 2020 / Divočina bez hranic / Železná Ruda,
Environmentální centrum / výstava fotografií NP
Šumava a Bavorský les. www.zelezna‐ruda.cz
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Sušice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin, uvádí Stálá divadelní scéna Klatovy.
www.kulturasusice.cz
5. 2. 2020 / Pohledy do krajiny – nejkrásnější treky Kanady / Kašperské Hory, IS a SEV NP
Šumava / kanadské Rockies (Skalnaté hory) jsou snem snad všech cestovatelů. Great Divi‐
deTrail je 1200 km dlouhá cesta skrz ně, kterou ročně projde pouze 50 dobrodruhů. Hory!
Bažiny! Komáři! Brody! Jezera! Žádná cesta! Déšť a dinosauři! Nevážné povídání s Martinem
Úblem o tom, jak se neztratit v divočině, jak naplánovat cestu po Kanadě a proč netrhat
medvědům borůvky; od 18 hodin. www.npsumava.cz

Lipno Ice marathon
Pátý ročník extrémního závodu na sněhu a ledu
pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch nejtěž‐
ších podmínkách, odstartuje v sobotu 8. února 2020
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 mo‐
řem a nezpevněný terén tvoří led a sníh, případně

6. 2. 2020 / 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
7. 2. 2020 / Žabka carevna / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin, loutková
pohádka. www.tyjatr.cz
7. 2. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Ponocný a stra‐
šidlo. www.loutky.unas.cz
8. 2. 2020 / Lipno Ice marathon / Černá v Pošumaví / extrémní závod pro ty, kteří chtějí
prověřit sebe sama v těch nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz
8. – 9. 2. 2020 / Kramolínský obřák / Lipno nad Vltavou, skiareál / závod ve sjezdovém ly‐
žování pro všechny věkové kategorie.
www.lipno.info
8. – 9. 2. 2020 / Šumavský Diktátor /
Lipno nad Vltavou, skiareál / závody ve
snowboardingu. www.lipno.info
10. 2. 2020 / 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
11. 2. 2020 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
12. 2. 2020 / 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; prosí‐
me, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
12. 2. 2020 / Voda ztracená a vrácená / Svinná Lada, IS / Rašeliniště jsou fenoménem Šu‐
mavy, podstatně ovlivňují klima, které nad pohořím vládne. Bohužel, v minulosti byly dvě
třetiny z nich odvodněny se všemi negativními důsledky, které dnes vidíme. Přijďte si po‐
slechnout povídání o tom, jak v národním parku obnovujeme přirozený vodní režim krajiny,
od 18 hodin. www.npsumava.cz
12. 2. 2020 / Pohledy do krajiny – expedice Tibet / Kašperské Hory, IS a SEV NP / Tibet je
střechou světa, magickým světem nad oblaky, větrem ošlehané tváře domorodců, třepetají‐
cí se modlitební praporce, lesknoucí se zlaté čhorteny a modlitební mlýnky, přednáška s
promítáním Jany Dvorské a Miloše Kašpara, od 18 hodin. www.npsumava.cz
12. 2. 2020 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / tentokrát si ozdobíme tričko ubrouskovou
technikou a vytvoříme tak originál, který nikdo jiný nemá, od 17 do 19 hodin, cena progra‐
mu 50 Kč. www.npsumava.cz
12. – 14. 2. 2020 / Kašperák / Kašperské Hory, kino / každý den vždy od 14 hodin tvořivé
dílny především pro děti, od 16 hodin promítání pohádky. www.kasphory.cz

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 při‐
pravena trať 10 km.
Závodit můžete klasicky, tedy nazujete boty vhod‐
né do zimního terénu a na led a stačí se rozběhnout.
Další variantou – pokud počasí dovolí – je kategorie
Freestyle, která zahrnuje brusle, běžecké lyže, kite,
ledovou jachtu a kolo. Můžete si vybrat jeden pro‐
středek nebo je libovolně kombinovat. Kategorie
Freestyle je zkrátka ušitá pro všechny, kteří milují
pohyb na ledě. Vybere si každý. Tak neváhejte a po‐
nořte se do tréninku, čas letí!
Více informací, propozice závodu i registrace na
www.icemarathon.cz

Pozorování jelení zvěře na
Kvildě
Zimní období nabízí ideální podmínky pro pozo‐
rování jelenů na území Národního parku Šumava.
Od letošního roku jsou však pozorování v přezi‐
movacích obůrkách zrušena, místo toho mohou
zájemci přijít do jelení obory na Kvildě. Pozorování
jelena evropského je možné bez předchozí registra‐
ce, obora je otevřená celoročně volně, návštěvnické
centrum pak od 8:30 do 16:00 hodin.
Od letošního ledna je to jediné místo v NP Šuma‐
va, kam mohou turisté za jeleny zavítat. Správa NP
zrušila pozorování jelenů v přezimujících obůrkách
u Srní, Borové Lady a na Jeleních vrších. Divocí jele‐
ni, kteří se na zimu stahují do přezimovacích obor,
budou mít alespoň všude stejný klid.
Pozorování jelenů na Kvildě má ale řadu výhod ‐
zvířata jsou zde na lidi přivyklá a jejich pozorování
není závislé na počasí. Zájemci se nemusí na
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13. 2. 2020 / Na sněžnicích okolím Chalupské slatě / Svinná Lada, IS / vycházka
s povídáním o rašeliništích a historii Borovoladska, od 10 hodin, délka trasy 4 km.
www.npsumava.cz
13. 2. 2020 / S vesmírem za zády / Vimperk, MěKS / Jaké to je vyrazit na motorce na Sibiř?
Přednáška Ondřeje Vlka o 4 měsíční cestě Sibiří, od 19 hodin. www.vimperk.cz

pozorování zvěře nikde registrovat a mohou přijít
kdykoliv. Návštěvnické středisko je v zimě otevřeno
od 8:30 do 16:00 hodin. Navíc návštěvnické a pozo‐
rovací centrum Kvilda je vybudováno právě proto,
aby se lidé seznamovali s jeleny právě zde. V rozsáh‐
lé oboře momentálně žije osm jelenů. Ve vedlejším
výběhu pak nalezli domov dva rysové.

13. 2. 2020 / Den s kolovrátkem / Kašperské Hory, IS a SEV NP / Co je třeba udělat, než si
upleteme ponožky? Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyro‐
bit nejen plstěním za mokra nebo pomocí plstící jehly za sucha. Od 13 hodin.
www.npsumava.cz
13. 2. 2020 / Země půlnočního slunce / Žihobce, přednáškový sál muzea / přednáška
Zdeňka Vacka o cestě do nejodlehlejších oblastí Norska, Švédska a Finska. www.zihobce.eu
14. 2. 2020 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
14. 2. 2020 / Za krystaly na Mont Blanc / Horažďovice, muzeum / přednáška Aleše Čer‐
veného od 17 hodin. www.muzeumhd.cz
14. 2. 2020 / Železnice, které odvál čas / Vimperk, MěKS / komponovaný večer o zaniklých
a nerealizovaných tratích na Šumavě, hudební doprovod, projekce a přehlídka dobových
železničářských uniforem, od 19 hodin. www.vimperk.cz
14. 2. 2020 / Valentýnská pusa / Lipno nad Vltavou, skiareál / každý pár, který si dá před
pokladnami skiareálu pořádnou pusu, dostane 1 večerní skipas za 20 Kč. www.lipno.info
14. 2. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Zakletý princ.
www.loutky.unas.cz
14. 2. 2020 / Ruční výroba skleněných korálků / Kvilda, NC / Co to byly páteříky a jak se
vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava – originální produkt, poslech‐
nout 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 12.30
do 16 hodin. www.npsumava.cz
15. 2. 2020 / Zdravé jídlo / Klatovy, sál SSZP / ukázky zdravého stravování, prodej produktů
zdravé výživy, bezlepkové potraviny, ochutnávky pomazánek, salátů, zdravých sladkostí a
jednoduchých svačinek, prezentace firem a stravovacích zařízení z Klatovska, které podpo‐
rují zdravý životní styl. www.mksklatovy.cz

Novinkou bude letos vyhlídková věž, která je vysoká
sedm metrů, a první návštěvníci na ni vystoupí v únoru.
Otevřená pak bude celoročně a turisté ji budou moci
využít i v době jelení říje, kdy je pozorovací centrum ne‐
přístupné. Pokud byste chtěli jelenům na zimu přilepšit,
můžete jim donést řepu, mrkev a jablka. Pochutiny však
nechte v Návštěvnickém centru, zvířata je pak dostanou
z rukou myslivců. Více na www.npsumava.cz.

Voda ztracená i vrácená
Rašeliniště jsou fenoménem Šumavy. Podstatně
ovlivňují počasí a klima, které nad pohořím vládne.
Bohužel, v minulosti byly dvě třetiny z nich od‐
vodněny se všemi negativními důsledky, které dnes
vidíme. Přijďte si poslechnout povídání o tom, jak v
národním parku obnovujeme přirozený vodní režim
krajiny.

15. 2. 2020 / Maškarní karneval na ledě / Vimperk, zimní stadion / od 9 hodin, moderuje
Pepa Maxa, masky mají vstupné zdarma. www.vimperk.eu
16. 2. 2020 / Venčíme! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / inspirujte se, jak trávit čas
s dětmi v přírodě. www.ddm‐hd.cz
17. 2. 2020 / Sušická tančírna / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená tančírna pro dospělé pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
18. 2. 2020 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
18. 2. 2020 / Tuktukem z Thajska přes půl světa až na Moravu / Prachatice, městské diva‐
dlo / cestovatel, vypravěč příběhů a spisovatel Tomáš Vejmola vám bude vyprávět o své
další neskutečné cestě, od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
18. 2. 2020 / Den s kolovrátkem / Kašperské Hory, IS a SEV NP / Co je třeba udělat, než si
upleteme ponožky? Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyro‐
bit nejen plstěním za mokra nebo pomocí plstící jehly za sucha. Od 13 hodin.
www.npsumava.cz
18. 2. 2020 / Škrtněte si prosím / Sušice, kino / zábavná talkshow Radka Nakládala, tento‐
krát s architektem Davidem Vávrou a sušickou loutkářkou Jaroslavou Prajerovou; od 19 ho‐
din. www.kinosusice.cz

Přednáška s promítáním se uskuteční ve čtvr‐
tek 13. února od 18 hodin v informačním středisku
Svinná Lada.
Dozvíte se mnoho zajímavostí o šumavských raše‐
liništích, odvodnění, jímž byla v minulosti pozname‐
nána a metodě používané pro jejich obnovu a zno‐
vuzavodnění, Prezentace je založena především na
fotografických ukázkách odvodnění, revitalizačních
opatření, vzácných druhů vázaných na rašeliniště a
dalších pozoruhodností, které můžeme sledovat na
těchto biotopech s nádechem chladného severu.
Bližší informace o projektu na obnovu rašelinišť se do‐
zvíte na https://life.npsumava.cz
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19. 2. 2020 / Pohledy do krajiny – Kuba – perla Karibiku / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
Kuba je ostrov plný života, rytmického tance, podmanivé hudby, výborného rumu, voňavých
doutníků, nádherných koloniálních památek, historických automobilů, královských palem,
romantických pláží s azurovým mořem a hlavně milých lidí, přednáší Miloslav Martan, od 18
hodin. www.npsumava.cz
19. 2. 2020 / Trio Opera Diva a hosté / Vimperk, MěKS / slavné árie a skladby od A. Dvořá‐
ka, C. Saint‐Saense, F. Chopina, R. Schumanna v podání Ani Vardanyan – zpěv, Drahoslavy
Satorové – klavír a zpěv, Evy Miškové – flétna, Ivana Boreše – kytara a Jana Tláskala – klavír;
od 19 hodin. www.vimperk.eu
19. 2. 2020 / 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; prosí‐
me, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz

Valentýnská pusa i karneval
na lyžích
Tři tradiční akce by si neměli nechat ujít lyžaři ve
Skiareálu Lipno.
Jednou z nich je Valentýnská pusa v den svatého
Valentýna 14. února, kdy zamilovaný pár za polibek
obdrží od pokladních druhý skipas na večerní lyžování
v tento stanovený den zdarma.
29. února pak vtrhne do Skiareálu Lipno karneval.
Můžete se těšit na lyžování v maskách a kar

20. 2. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžni‐
cích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
20. 2. 2020 / Trek okolo Mt. Everestu / Kašperské Hory, Horský klub / Cestovatelská před‐
náška Jana Melichara, doprovázená prezentací fotografií nejvyšší hory světa, od 15 hodin.
www.kasphory.cz
21. 2. 2020 / Ples města / Vimperk, hotel Zlatá hvězda / DeFacto Band, Artego, ukázka
standardních a latinsko amerických tanců. www.meks‐vimperk.com

nevalovou zábavu po celý den, a to nejen s lišákem
Foxem.

21. 2. 2020 / O strašně líném Honzovi / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin
loutková pohádka. www.tyjatr.cz

8. až 9. února se uskuteční letošní ročník Kramolín‐
ského obřáku, což je oblíbený otevřený závod pro
děti i dospělé, kteří si chtějí zazávodit ve sjezdovém
lyžování. Ve Skiareálu Lipno tak budou děti moci vy‐
zvat na souboj nejen své vrstevníky ale i rodiče a sa‐
mozřejmě naopak! Do závodu Kramolínského obřáku
se mohou přihlásit jak malí závodníci, tak i zkušení
borci z veřejnosti.
Více informací na www.lipno.info

21. 2. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Kašpárek
s Honzou v zakletém zámku. www.loutky.unas.cz
21. 2. 2020 / Václav Neckář a skupina Bacily / Prachatice, městské divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
22. 2. 2020 / Horažďovické proměny / Horažďovice, městská galerie / fotografie města
nyní a před sto lety, od 16.30 hodin. www.muzeumhd.cz
22. 2. 2020 / Masopustní průvod / Horní Planá / rozmařilé masky pod vedením rychtáře
tropí v ulicích nemalý rozruch, u každého domu gratulují a tancují s obyvateli, začátek v 8
hodin u radnice, večer od 20 hodin
masopustní veselice v sále KIC.
www.sumava‐lipno.eu

Zimní prohlídky kostela na
Mouřenci každou sobotu
Šumavská zima je mrazivá a neokoukatelná, o tom
není pochyb. Krásný je šumavský podzim, jinak
krásné je šumavské léto nebo jaro a své kouzlo a
romantiku má zima, kterou teď prožíváme.

22. 2. 2020 / Masopust / Volary /
od 13 hodin vychází průvod masek
od radnice a obchází celé město
dům od domu, masopust je zakon‐
čen ve společenském sále radnice,
kde se od 19 hodin uskuteční maso‐
pustní veselice s pochováním basy.
www.mestovolary.cz

22. – 23. 2. 2020 / Šumavský skimaraton / Kvilda / 34. ročník závodu v běhu na lyžích.
www.skimaraton.cz

Zveme vás na komentované prohlídky kostela,
kostnice a malého muzea na šumavský Mouřenec u
Annína. Pravidelné sobotní prohlídky začínají vždy v
11 hodin. Mouřenec je krásný v každé roční době.

23. 2. 2020 / Komentovaná prohlídka / Horažďovice, Přírodovědná stanice / www.ddm‐
hd.cz
23. 2. 2020 / Vimperský kašpárek/ Vimperk, MěKS / pohádka Knihomoli v podání diva‐
dla Navětvi. www.meks‐vimperk.com
24. 2. 2020 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz

Obvykle je možné ke kostelu dojet autem, ale při
zimním počasí cesta nemusí být sjízdná. Zvažte proto,
prosím, své možnosti a případně přijďte pěšky lesem
z Annína nebo Rajska. Bližší informace na
www.pratelemourence.cz
Těšíme se na Vás! Mouřenečtí průvodci ‐ Jana Kadle‐
cová a Lukáš Milota

22. 2. 2020 / Masopustní průvod / Chanovice / od 12 hodin. www.chanovice.cz

www.isumava.cz
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25. 2. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžni‐
cích (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. 2020 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
25. 2. 2020 / Tellemarkk / Prachatice, Galerie Dolní brána / hudba bez hranic, která se
odehrává „tady a teď “; před očima (či spíše ušima) posluchače se rodí nová hudba, která
využívá barev různých evropských, či mimoevropských nástrojů, jejich dosud neobvyklých
kombinací a v neposlední řadě lidského hlasu, od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
25. 2. 2020 / Masopustní průvod / Kašperské Hory / začátek na náměstí u kašny ve 13.30
hodin. www.kasphory.cz
26. 2. 2020 / Pohledy do krajiny – Zmizelá Šumava / Kašperské Hory, IS a SEV NP / poutavé
vyprávění pana Emila Kintzla, šumavské legendy, doplněné promítáním historických foto‐
grafií z vlastního archivu, povídání o životě a místech, z nichž většinu na dnešních mapách
Šumavy už nenalezneme, od 18 hodin. www.npsumava.cz

Zimní zázvorový speciál
Šumavského pivovaru ve
Vimperku zahřeje i letos
Vimperský zázvorový speciál 13° je tradiční
zimní nabídkou již od roku 2011. Jedná se
o světlé spodně kvašené pivo českého typu, kte‐
ré je v průběhu kvašení a ležení ochuceno čers‐
tvou šťávou ze zázvorových oddenků. A jak se
můžete přesvědčit i zázvor v pivu příjemně
v chladných dnech zahřeje.
Po vánočním medovém speciálu je od konce
ledna na výčepu tmavý australský ale Fat Dad
15°, který na výčepu začátkem února zastihnete
též. Pokud ne, bude pro vás připraven v lahvích
spolu s obvyklým sortimentem piv na výčepu
(světlé, polotmavé, tmavé, zázvorové) a naší spe‐
cialitou: 7sladovým polotmavým speciálem.

26. 2. 2020 / Vycházka na sněžnicích / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka vás
zavede do známých i méně známých míst v okolí Modravy, na vrchol Adamovy hory 1.077 m
n. m. a zpět na Modravu s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka tra‐
sy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
27. 2. 2020 / Na sněžnicích okolím Chalupské slatě / Svinná Lada, IS / vycházka
s povídáním o rašeliništích a historii Borovoladska, od 10 hodin, délka trasy 4 km.
www.npsumava.cz
27. 2. 2020 / Tvořivá dílna ‐ drhání / Kašperské Hory, IS a SEV NP / pomocí provázků a dře‐
věných korálků si vlastnoručně vyrobíte originální dárek, od 13 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
28. 2. 2020 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IS a SEV NP / 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 zářivé‐
ho pokladu, od 13 do 17 hodin. www.npsumava.cz
28. 2. 2020 / Po stopách šumavských zvířat / Kvilda, NC / Vydejte se na sněžnicích po sto‐
pách šumavských zvířat. Na trase zjistíme, kteří živočichové přečkávají zimu v šumavských
podmínkách, délka trasy 6,5 km, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
28. 2. 2020 / Poznej historii Šumavy a Bavorského lesa / Alžbětín, IS / povídání o předvá‐
lečné Šumavě a Bavorském lese, čím
se lidé živili, jak využívali přírodní
zdroje, počátky lyžování, od 10 hodin,
vstupné 130 Kč. www.npsumava.cz
28. 2. 2020 / Loutkové divadlo / Suši‐
ce, KD / od 17 hodin pohádka pro děti
Kašpárek
u
vodníka.
www.loutky.unas.cz
29. 2. 2020 / Karneval s lišákem Fo‐
xem / Lipno nad Vltavou, skiareál / lyžování v maskách s lišákem Foxem a karnevalová zá‐
bava po celý den. www.lipno.info

Jako obvykle naše piva můžete ochutnat
v pivnici pivovaru ve Vimperku ve Steinbrenerově
ulici pod náměstím Svobody vždy v pátek 17‐22 a
v sobotu 15‐20 nebo si je i mimo tuto dobu za‐
koupit „na zazvonění“ během všedních dnů.
Pokud přijedete na zimní prázdniny na Šuma‐
vu, můžete zajít na naše pivo i v horských středis‐
cích – nejlépe se podívat na naše webové strán‐
ky, kde podniky i s nabízenými pivy najdete.
Jsme tradičními partnery Šumavského skimara‐
tonu na Kvildě. Letos se uskuteční o víkendu 22. a
23. 2. 2020 a i tam můžete naše piva ochutnat či
zakoupit v lahvích.
Všechna naše piva jsou nefiltrovaná a nepaste‐
rizovaná,
vařená
tradičními
postupy
z nejkvalitnějších surovin. Věříme, že i Vám piva
našeho rodinného minipivovaru zachutnají.
Piva jsou nositeli certifikace Šumava – originál‐
ní produkt.
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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