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Ke Stožecké kapli i v zimě
Letošní extrémně teplá zima láká k pěším výletům. Pojďte se projít třeba ke Stožecké
kapli. Ze Stožce se vypravíte přes most, a dále kolem Mlýnského potoka na Stožecká luka
a odtud mírným stoupáním dojdeme k Stožecké kapli.
Ta byla loni na podzim rekonstruovaná a vysvěcena. Vysvětil ji českobudějovický biskup Jiří Paďour a kaple tak opět slouží veřejnosti. Restaurován byl i zvon, který sem na zakázku
nechal zavěsit volarský farář Honsa a výrobu zaplatila a darovala německá poutnice Rosa
Thahedl z Bavorska. Zvon restauroval známý mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, a učinil to
ve své dílně v Holandsku.

Zimní prohlídky na
Rožmberku
Již čtvrtou zimní sezónu nabízí zimní prohlídkovou trasu také hrad Rožmberk. Návštěvníci
mohou nahlédnout do soukromí šlechtického
rodu Buquoy a navštívit 2. prohlídkovou trasu
hradu - Soukromé pokoje.

Kapli lze navštívit a po dohodě v obci Stožec lze domluvit i prohlídku interiéru Stožecké
kaple s výkladem. To lze objednat i telefonicky 388 335 162, nebo 603 169 163, v pracovní
době od 9 do 16 hodin.
Kaple stojí za návštěvu, její interiér zdobí nejen dřevěné artefakty ale také malý oltář se
Stožeckou Madonou s růží. Po prohlídce kaple můžete vystoupat na Stožeckou skálu, ze
které jsou nádherné výhledy a při dobré viditelnosti dohlédnete až k alpským vrcholům.
Odtud se vrátíte zpět do Stožce okruhem po modré TZ k rozcestí Pod Stožečkem a dále
k lávce přes Studenou
Vltavu až do Stožce.
Délka celé trasy je cca8
km, náročnost nízká.

Prohlídky jsou vždy v následujících časech:
v úterý až pátek vždy v 11 a ve 13 hodin, v sobotu a neděli v 10, 11, 12, 13, 14 a v 15 hodin.
Pro skupiny je možné zajistit i jiný čas prohlídky.
Kolem poloviny 19. století nechal Jiří Jan Jindřich Buquoy upravit pokoje ve druhém patře
hradu k obytným účelům. Díky nedávné nákladné rekonstrukci jsou zpřístupněny jídelna, salon,
herna a pracovna.
Více informací o Státním hradu Rožmberk naleznete
na www.hrad-rozmberk.eu
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Špičácký pětiboj pro děti

Nová rozhledna u Dlažova

Ski&Bike Špičák bude nadělovat celodenní volňásky všem dětem do 14let.
Kdy? V sobotu 8. března 2014 od 9 do 12:30 hodin.
Kde? Na dojezdu sjezdovek (v prostoru u nástupu na lanovku). Nemůžeš minout připravená
hřiště, uslyšíš moderátora.
O co půjde? Zkus si nový Špičácký pětiboj! Přijď si vyzkoušet 5 soutěžních disciplín a za odměnu dostaneš celodenní jízdenku zdarma. Ukaž nám, jak dobře umíš házet sněhovou koulí,
jak rychle zvládneš vlézt do iglú nebo kolik kuželek dokážeš sestřelit s ledním medvědem.

Pokud bude pěkné počasí, vypravte se třeba na
zbrusu novou rozhledu svaté Markéty u Dlažova,
která byla slavnostně otevřena na Nový rok.
Na kopci nad obcí ve výšce 642 m stojí kaple
svaté Markéty z 1. poloviny 19. století. Kdysi tu
bývala také hláska, sloužící pro ministerstvo obrany, která byla v roce 1947 zbořena.

Všechno ti vysvětlíme na místě.
Obdržíš kartu, kam napíšeš své jméno a věk a můžeš se vrhnout do soutěží v libovolném pořadí.
Pozor!!!! Ti nejlepší v součtu nejrychlejších časů a dosažených bodů
v každé ze tří kategorií do 6 let, 7-9
let, 10-14 let získají věcné ceny.
Výsledky budou vyhlášeny ve
13:00 moderátorem u nástupu na
lanovku, tak se tady zase na chvilku
stav. Kdo si cenu nestihne vyzvednout, výsledky najde u pokladen a ceny budou uschovány v pokladně, kde si je může do sobotních 16:00 hodin vyzvednout.
Kdyby ti soutěže nestačily, a budeš mít ještě chuť na menší adrenalinovou jízdu, přijď si k
nám také zajezdit na malých koloběžkách snowscoot pod dohledem mistra Evropy ve
freestylu Janem Netrvalem.
Odstartuj jarní prázdniny v Plzeňském kraji Špičáckým pětibojem a odměň se free jízdou!

Březnové akce na Šumavě
Dlouhodobé akce
do 16. 3. 2014 / Veřejné bruslení a Veřejné bruslení pro rodiny s dětmi /Sušice, Zimní stadion /aktuální informace o bruslení pro veřejnost najdete na stránkách Sportoviště města
Sušice www.sportoviste-susice.isportsystem.cz
do 16. 3. 2014 / Židovské komunity na Sušicku / Hrádek u Sušice, zámek/ putovní výstava
Západočeského muzea v Plzni, která vám přiblíží život židovské menšiny. Otevřeno denně od
8 do 18 hodin. www.zamekhradek.cz
do 21. 3. 2014 / Tereza Říčanová: Vlastní sběr ilustrace, kresby a malby /Sušice, Galerie
Sirkus/ výstava ilustrátorky a malířky Terezy Říčanové, která trávila dětství v Čimicích a její
rodina pochází ze Sušice. Dnes žije a maluje na Vysočině. Ilustrovala a vytvořila několik knih
v nakladatelství Baobab, které získaly ocenění Nejkrásnější kniha ČR či Zlatá stuha. Otevřeno
po – pá 8 až 16, so - ne 13až 20 hodin.
do 28. 3. 2014 / Vzpomínání jednoho ochotnického spolku / Žihobce, Muzeum Lamberská
stezka / otevírací doba po – pá 9 – 16 hodin, kostýmy, rekvizity, kulisy, texty, dobové fotografie a plakáty Divadelního spolku „ Tyl“ v Žihobcích. www.zihobce.eu
do 31. 3. 2014 / Štít města Prachatic / Prachatice, městské divadlo / nepostupová přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro dospělé. www.prachatice.cz
do 31. 3. 2014 / Štítek města Prachatic / Prachatice, městské divadlo / přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro děti. Pohádky pro nejmenší diváky v podání dospělých, kde vystupující soutěží o cenu dětského diváka. www.prachatice.cz

Nyní se můžete kochat i nádhernými výhledy, které toto místo nabízí. Rozhledna měří přes
25 metrů a má 94 schodů. Na jejím vrcholu je
umístěná webkamera, a proto se již nyní můžete
podívat online na www.dlazov.cz

Oblastní přehlídka
amatérského divadla
v Horažďovicích
Letošní, již 31. ročník proběhne od pondělí 10.
března až do neděle 16. března 2014.
V rámci celého dění vystoupí i ochotnické soubory z blízkého okolí s mimosoutěžními představeními.
Nesoutěžní představení:
Pondělí 10. března v 19.30 / Alain ReynaudFourton: MONSIEUR AMÉDÉÉ / Francouzskou komedii uvádí Hartmanické ochotnické divadlo TYL.
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do 11. 4. 2014 / „ Historie lyžování na Šumavě“ / Žihobce, Muzeum Lamberská stezka /
výstava soukromé sbírky pana Emila Kintzla o počátcích lyžování na Šumavě, otevírací doba
po – pá od 9 do 16 hodin. www.zihobce.eu

Úterý 11. března v 19.30 / Zdeněk Zelenka: PŘÍPITEK
VŠEM LÁSKÁM / Tři povídky z Boccacciova Dekameronu uvádí Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice.

do 15. 4. 2014 / Výstava obrazů Bohumila Petříka / Nezdice, Hostinný dům / denně kromě
středy a víkendu od 11 do 15 hodin.

Středa 12. března v 19.30 / Michael Frayn: ZA SCÉNOU / Bláznivá komedie o 3 dějstvích, ve které se
dozvíme, jak se dělá divadlo. Uvádí Spolek divadelních ochotníků Kolár Strašín.

do 20. 4. 2014 / prodejní výstava /Srní, prostory fary / denně od 12 do 17 hodin výstava
práce tvůrců ze šumavského a pošumavského regionu - řezbářských děl, obrazů, dekorací ze
sušených květin, keramiky, šperků a pohádkových postaviček z Pohádkové Šumavy.

Krátkodobé akce:
1. - 4. 3. 2014 / Masopust / Český Krumlov / obnovená tradice lidové masopustní slavnosti
s typickým pestrobarevným
procesím masek, provázeným
pouličními divadelníky, kejklíři
a
muzikanty.
www.ckrumlov.cz/highlights
1. 3. 2014 / Karneval na sněhu / Zadov, U Horejšů / slalom na lyžích, jízdy masek a
diskotéka.
www.sumavazadov.cz
1. 3. 2014 / Dětský karneval/
Horažďovice, DDM / od 14 hodi, skvělá zábava, soutěže, hry, výběr nějlepších masek.
www.horazdovice.cz
1. 3. 2014 / Masopustní průvod / SDH Žihobce / www.zihobce.eu
1. 3. 2014 / Dokumentární film - Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách „ zázračného
léčitele „ / Kašperské Hory, Informační středisko NP a CHKO Šumava / film, který vypovídá
o uzdraveních mnoha lidí z nevyléčitelných chorob a seznamuje veřejnost s možnostmi léčby duchovní cestou podle učení Bruna Gröninga. Akce se uskuteční v době od 14:00 do
19:30 hodin (2 přestávky). Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány.
1. 3. 2014/ Posezení s harmonikou / Mlázovy, zámek / od 17 hodin k poslechu a tanci hrají
p. Čada a p. Marval .

Soutěžní představení:
Čtvrtek 13. března ve 20.00 / Francis Veber: TROUBA NA VEČEŘI / Komedii uvádí Divadlo Za oponou
při SDS Klatovy. Přístupnost od 8 let.
Pátek 14. března v 16.30 / Václav Havel: VAŇKU,
ČLOVĚČE! / Kompozici z aktovek Václava Havla uvádí
DRUHÉ NÁSTUPIŠTĚ Plzeň. Přístupnost od 13 let.
Pátek 14. března ve 20.00 / divadelní úprava Zuzana
Navrátilová: ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU/
Známou komedii uvádí Divadelní spolek Schody
Sušice. Přístupnost od 5 let.
Sobota 15. března v 10.00 / Oscar Wilde: JAK
DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA/ Lehkovážnou komedii uvádí
Divadelní spolek Jezírko Plzeň. Přístupnost od 5 let.
Sobota 15. března ve 13.00 / Agatha Christie:
KORUNNÍ SVĚDEK/ Detektivní hru uvádí Divadlo
Propadlo Plzeň. Přístupnost od 12 let.
Sobota 15. března v 16.30 / Antonín Přidal: MALÉ
NOČNÍ HRY/ „Sen o dvou kůrkách“ a „Pěnkavu s
Loutnou“ uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary.
Přístupnost od 14 let.
Sobota 15. března ve 20.00 / Dodo Gombár: TŘETÍ
VĚK/ Hořkou komedii uvádí Divadlo bez zákulisí
Sokolov. Přístupnost od 15 let.
Neděle 16. března v 10.00 / Boris Vian: PĚNA DNÍ/
Příběh dvou partnerských dvojic v podání Karavany
deseti slov Plzeň. Přístupnost od 10 let.

2. 3. 2014 / Taneční soutěž „Velká cena Klatov“ / Klatovy, KD / soutěž ve standardních a
latinskoamerických tancích. www.mksklatovy.cz

V neděli zhodnotí odborná porota průběh celého
týdne, předá jednotlivá ocenění a vyhlásí vítěze přehlídky, který je doporučen na národní přehlídku.
Divácká porota předá cenu diváka a pan starosta
udělí hlavní cenu „Horažďovickou perlu“.

2. 3. 2014 / Masopustní průvod / Sušice / průvod Hořejším předměstím, odchod ve 14 hodin od restaurace Bouchalka v Sušici. Masky vítány. www.susice.cz

Vstupenky lze zakoupit před každým představením v
kulturním domě. Jednotné vstupné 50 Kč.

10. – 16. 3.2014 / 31. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla / Horaž
ďovice, KD / www.sumavanet.cz/ihorazdovice
4. 3. 2014 / Přednáška M. Šobra „Příroda Patagonie“ / Žihobce, Muzeum LS / od 18 hodin.
www.zihobce.eu
5. 3. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata z různých koutů světa od 18 hodin. www.npsumava.cz

Více informací na www.horazdovice.cz

Romantické vyjížďky
s koňmi
Nový způsob poznávání národního parku i pro
méně mobilní návštěvníky.

7. 3. 2014 / Přednáška „Příroda Patagonie“ / Žihobce, Muzeum Lamberské stezky / od 18
hodin, přednášející M. Šobr. www.zihobce.eu

Vyjížďky jsou pořádány v rámci projektu Správy NP a
CHKOŠ s názvem "Návrat koní na Šumavu".

7. 3. 2014 / Knoflíková válka / Netolice, sál ZUŠ / divadelní představení v sále ZUŠ Aloise
Sarauera v můžete shlédnout představení v podání „Strunkovického ochotnického spolku“,
které je vhodné pro věk od 10 let výše, začátek v 19 hodin. www.netolice.cz

Od prosince 2013 jsou pořádány tematické výlety
ve voze či na saních tažených koňmi dle venkovních
(sněhových) podmínek.

7. 3. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / pohádka pro děti „Tři zlaté
vlasy děda Vševěda“ od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

Koně přibližují dřevo v šumavských lesích a také
vozí turisty, kteří díky tomu mají možnost pochopit
význam koňské síly pro zdravý les. Správa parku se
tak vrací k zažitým šumavským tradicím, které kvůli
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7. 3. 2014 / Loutkové divadlo / Horažďovice, kino Otava / pohádka „O hrozně líném Honzovi“ od 17 hodin. www.horazdovice.cz

vysoké těžbě dřeva a využívání těžké techniky a harvestorů z parku v minulých letech vymizely.

7. 3. 2014 / Z louže pod okap / Nýrsko / divadlo v KD, od 19 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
7. 3. 2014 / Monsieur Amédée / Sušice, kino / divadelní hra v nastudování hartmanického ochotnického divadla Tyl. Vstupné 110 Kč, začátek v 19 hodin. Předprodej v
kanceláři Sirkus. www.susice.cz
8. 3. 2014 / Divokej Bill / Klatovy KD / koncert. www.mksklatovy.cz
8. 3. 2014 / Divadelní představení / Žihobce /DDS Kajetánek uvede hru „Bubáci a Hastrmani“ v žihobeckém divadle J. K. Tyla od 19.30 hodin. www.zihobce.eu
8. 3. 2014 / Tvořivá sobota na téma „ Jarní a velikonoční dekorace“/ Sušice, Komunitní
centrum / od 9 do 12 hodin zdobení věnečků a vrhlíků. S sebou přezůvky, svačinu,
pití a věneček nebo vrhlík. Poplatek 30 Kč.
Na akci je nutné se přihlásit do 6. 3. 2014
na tel. 721 253 560. www.susice.cz
8. 3. 2014 / Dětský maškarní bál / Srní,
hotel Šumava / od 14 hodin, bohatá tombola. Pořádá OÚ Srní.
8. 3. 2014 / Sportovní ples / Sušice, KD Sokolovna / od 20 hodin hraje Orchidea. V rámci
plesu budou oceněni nejlepší sportovci Sušice roku 2013. Rezervace a předprodej vstupenek v Kulturním domě Sokolovna.
10. 3. 2014 / Cyklus cestovatelských přednášek / Sušice, kino / od 18 hodin přednáška o
Ázerbájdžánu, přednášející Zdeněk Lerch, vstupné 50 Kč.
10. 3. 2014 / Felix Holzmann – Včera, dnes a zítra / Sušice, KD Sokolovna / od 19:30 hodin
David Šír ve spolupráci s divadlem Semafor a rodinou Felixe Holzmanna uvádí interaktivní
divadelní představení, zlidovělé scénky v původním, ale přesto novém originálním pojetí.
Hrají David Šír a Miroslav Reil. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Sokolovna, vstupné
210/200/190 Kč.
10. – 16. 3. 2014 / Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla / Horažďovice, KD
/ tel. 376 512 237.
11. 3. 2014 / Antistresové malování / IS a SEV Kašperské Hory / netradiční výtvarný program, odreagování se od starostí všedních dnů, vlastnoruční výroba originálního dárku.
www.npsumava.cz
12. 3. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata z různých koutů světa od 18 hodin. Tentokrát budou přednášející
Jana Dvorská a Miloš Kašpar vyprávět o Indii (Arunachal Pradesch, Sikkim, Assam, Západní
Bengálsko). www.npsumava.cz
12. 3. – 25. 4. 2014 / Nesem líto zelený / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / velikonoční výstava. www.muzeum.klatovynet.cz
13. 3. 2014 / Tvořivé odpoledne / Žihobce, Muzeum LS / s lektorkou Janou Wudy si vyrobíte Šumavské perle. www.zihobce.eu
14. 3. 2014 / Koncert kapely Sto zvířat / Prachatice, Národní dům / od 19 hodin.
www.prachatice.cz
14. 3. 2014 / Na Stojáka / Klatovy KD / benefiční představení na podporu handicapovaných
sportovců o.s. LENOX, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
14. 3. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / pohádka pro děti Červená
Karkulka od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

Vyjížďku můžete absolvovat do okolí Srní, Modravy,
Borových Lad, či Strážného.
Délka tras: 1-2 hod. (dle domluvy a aktuálních
podmínek). Počet míst: 2-11osob (dle oblasti a vybavení, podrobně na internetu).
Objednávky a podrobné informace: vždy na tel. u
příslušného kočího. Nutné předchozí objednání –
nejméně 1 den předem!
Vyjížďky se konají pouze za příznivého počasí, aby
si člověk odnesl příjemný zážitek a kůň při tom netrpěl. Všem zájemcům vřele doporučujeme teplé oblečení. Můžete si domluvit individuální termín a čas při
nějaké mimořádné příležitosti, např. na svatbě. Cena:
150 Kč/osoba (děti do 10 let zdarma).
Více informací na www.npsumava.cz.

Březen, za kamna vlezem´ ne tak v Šumavském
pivovaru ve Vimperku
Leden a únor utekly jak voda – a to skoro doslova,
sněhu pomálu, i Skimaraton na Kvildě byl zrušen,
ale u nás se nezahálelo.
To se v pivovaru nedá nikdy, natož když se chystáme na významné události. Především je to letošní
Jarní cena českých sládků koncem března, které se
pravidelně účastníme, a kde naše piva získala již nejedno ocenění. Přijdeme tam s tradičními pivy i
s nějakou novinkou. Uvidíme, držte nám palce!
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15. 3. 2014 / Koncert: Eddie Stoilow – Baby Tour 2014 / Sušice, KD Sokolovna /
koncert oblíbené pražské popové kapely. Akce 2 + 1 vstupenka zdarma (při osobním
vyzvednutí v kině Sušice, Restaurant Sokolovna a HSD CZ DACH). Cena vstupenky 150
Kč, při akci 2+1 za 100 Kč. Od 20 hodin.
15. 3. 2014 / Dechovka 2014 / Klatovy, KD / 11. ročník dechového festivalu.
www.mksklatovy.cz
15. - 16. 3. 2014 / Šumavský pohárek číslo 7 – závěrečný / SKI&BIKE Špičák / seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo. www.spicak.cz

Máme už navařeny první várky jarního Märzenbieru 14° i tmavého Doppelbocku 17° s názvem
Inocenc. V dubnu je totiž svátek Inocence a město
Vimperk, jehož je sv. Inocenc patronem a jehož
novému zvonu Inocenc bylo koncem roku požehnáno tímto naším pivem. Tak si vše u příležitosti
svátku připomeneme a naše pivo přitom jistě přijde k chuti. Loni zmizelo z čepu během nečekaně
krátké doby.

18. 3. 2014 / Tvůrčí dílna s pohádkou O zakleté princezně / Prachatice, Muzeum české
loutky a cirkusu / v 10 hodin. www.nm.cz

A už na jaro a léto připravujeme i další pivní novinky. O nich ale až příště.

16. 3. 2014 /Karneval na ledě / Sušice,
Zimní stadion/ od 14 do 16 hodin ukončení zimní sezóny. www.susice.cz
19. 3. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a
SEV Kašperské Hory / cyklus večerních
přednášek a promítání na různá témata z
různých koutů světa od 18 hodin.
www.npsumava.cz
20. 3. 2014 /Cyklus přednášek „V co vlastně věříme? / Sušice, Muzeum Šumavy /sál, od 19
hodin přednáší P. Tomas van Zavrel, přednáška o Vyznání víry. Vstup bočním vchodem do
areálu muzea.
21. 3. 2014 / Koncert: Nezmaři + Svatobor / Sušice, Smetanův sál / od 19 hodin křest CD
Stopy bláznů, jako host vystoupí Smíšený pěvecký sbor Svatobor. Předprodej kino Sušice,
on-line předprodej, vstupné 180 Kč.
21. 3. 2014 / Loutkové divadlo / Horažďovice, kino Otava / pohádka „Vzduchoplavci“ od 17
hodin. www.horazdovice.cz
22. 3. 2014 / Memoriál Evy Hrabové 2014 / Sušice / od 13:30 hodin běh do vrchu svatoborskou hadovkou. Závod je určen pro širokou veřejnost. Sportovní den bude zakončen Bike
párty s hudbou a zábavou. www.mtb-susice.cz

A na závěr: spojení dvou nositelů certifikací Šumava - originální produkt – našeho pivovaru a
pražské Kavárny Na Šumavě, přivedlo vimperská
piva trvale i do Prahy. V Šumavské ulici tak můžete naše piva ochutnat ve stejné kvalitě jako u nás
ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku.
A přijdete-li ve správné dny do Café Imperial,
pražského podniku spoluřízeného šéfkuchařem
Pohlreichem, najdete naše pivo i tam.
Značka Šumava – originální produkt si tak postupně hledá a nachází cestu i mimo samotnou
Šumavu. Jistě to nejsou jen naše produkty, co se
takto šíří, ale jsme rádi, že to jsou i ty naše. Je
dobře, když lidé poznají Šumavu i z této strany.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

Jízda přes louži
Již tradiční recesistická akce „Jízda přes louži“
se koná tradičně v březnu přímo u nástupu na
lanovku ve Ski areálu Špičák u Železné Rudy.
Letos se uskuteční 29. března 2014.

22. 3. 2014 / Country bál / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
22. 3. 2014 /100 °C - koncert kapely/ Sušice, Tradiční klOUb /od 21 hodin.
22. 3. 2014 / Filmový festival expediční kamera/ Volary / expedice, skály, divočina, jeskyně,
dobrodružství, odvaha. Letos poprvé část
programu ve 3D.
22. - 23. 3. 2014 / KO slalom / SKI&BIKE
Špičák / závod v paralelním slalomu, dospělí. www.spicak.cz
25. 3. 2014 / Přednáška Pavla Šustra „Sýrie – Izrael – Jordánsko“ / Žihobce, Muzeum LS / od 18 hodin. www.zihobce.eu
25. 3. 2014 / Tajtrdlík / Sušice, kino / od 14 hodin přehlídka dětských divadelních souborů.
Vstupné 30 Kč.
26. 3. 2014 / Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / cyklus večerních přednášek a
promítání na různá témata z různých koutů světa od 18 hodin. www.npsumava.cz
28. 3. 2014 / Filmový festival expediční kamera/ Sušice, kino / expedice, skály, divočina,
jeskyně, dobrodružství, odvaha. Letos poprvé část programu ve 3D. Akce se pořádá v kině
od 18 do 22 hodin, vstupné 100 Kč.
29. 3. 2014 / Paličkování s Kačkou / Horažďovice, muzeum / přijďte se naučit základ paličkování, 10 - 17 hodin. www.muzeumhd.cz

Pro tento závod je vybudován provizorní bazén,
který je třeba překonat za pomoci lyží, Skibobu,
Snowboardu, Skútru, Surfu či jiného nestandartního dopravního prostředku.
Délka nájezdu se postupem soutěže zkracuje a
do dalšího kola postupují jen ti borci, kteří přejedou vodní plochu celou až na pevnou zem. Na
konci celé humorné akce tak kromě diváků a organizátorů zůstává v areálu jen jeden vítězný suchý závodník. Zúčastníte-li se jízdy přes louži jako
soutěžící, připravte se na davy „vodychtivých“
diváků, připravených ocenit každý z pádů bouřlivou salvou smíchu.

www.isumava.cz
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29. 3. 2014 / Volkmen / Sušice, tradiční klOUb / od 21 hodin koncert mladé sušické rockpop / punk kapely.
29. - 30. 3. 2014 / Ski golf / SKI&BIKE Špičák / první z kombinace závodů. www.spicak.cz
29. - 30. 3. 2014 / Víkendový kurz reflexní terapie / Albrechtice u Sušice, penzion Pod
Sedlem /lektoři Mgr. R. Synek a Mgr. P. Malá. 29.3. je kurz určen pro začátečníky, 30.3. je
kurz určen pro pokročilé. Cena za den je 1000 Kč. Informace na tel. 723 408 441.
31. 3. 2014 / Povídání se Zdeňkem Troškou / Sušice, KD Sokolovna/ od 19:30 hodin povídání se scénáristou a režisérem, pořad uvádí Michal Herzán. Rezervace a předprodej vstupenek v Kulturním domě Sokolovna.

Šumava na facebooku
Vážení příznivci Šumavy, můžete nás také navštívit na našem facebookovém profilu.

Historie závodu začíná před dávnými lety, kdy
byla pouhým zpestřením pro zaměstnance SKI areálu. Postupně se na akci nabalovali kamarádi a
známí a v současné době se závodu účastní na několik desítek soutěžících. Pro ženy je připravena
speciální kategorie muších vah. Věřte však, že vykoupat se ve vodě s průměrnou teplotou čtyři
stupně Celsia není žádný med a soutěžící si zaslouží
spíše obdiv a potlesk.
Více na www.spicak.cz.

Gastronomická Tour de
France na Šumavě
Café Nebespán v Kašperských Horách vás srdečně zve na seriál francouzských víkendů, který
nazvali "Tour de France".
Vydáte se po zajímavých regionech, které vám
přiblíží skvělou gastronomií, ale také zajímavým
povídáním a dokumenty. Třeba vás mohou inspirovat pro vaši dovolenou! Povídání a dokumenty se
bude konat vždy v sobotu od 16:30 hodin. Menu za
290 Kč (předkrm, hlavní jídlo, dezert, káva) vychází
z tradic každého regionu.
Kam se vydáme? 1. - 2.3. Alsasko-Lotrinsko, 14. 16.3. Věčná Paříž
V sobotu 15. března 2014 od 20 hodin si můžete
v Nebespánu poslechnout krásné francouzské šansony v podání paní Evy Kriz a klavíristy Milana Dvořáka a v neděli 16. března 2014 zase vychutnat snídani (brunch) s pianem.
Více informací na: http://nebespan.cz.

Výlety pro rodiče s dětmi
Webový portál www.skolni-vylety.isumava.cz byl vytvořen prioritně pro pedagogy, aby
jim byl pomocníkem a zároveň inspirací při plánování školních výletů pro žáky základních
a středních škol.
Dobře však mohou posloužit také rodinám
s dětmi. Výlety si můžete vyhledávat jak podle
věkové kategorie, tak podle zaměření výletu –
např. na přírodní památky a zajímavosti, sakrální památky, naučné stezky, hrady a zámky,
technické památky, muzea a galerie, ale
i méně známé a často i neprávem opomíjené,
zajímavé lokality v jižních Čechách, na Šumavě
i v sousedním Bavorsku.
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