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Rock Point  Dynafit Skialp Academy  
Jedinečnou příležitost k prvním skialpinistickým krůčkům můžete využít 12. března 2016 

na Špičáku. Koná se tu již tradiční akce pro širokou veřejnost ‐ Rock Point ‐ Dynafit Skialp 

Academy.    

Potřebné vybavení si zde můžete zapůjčit, organizátoři vám poskytnou odborné rady, pro‐

vedou vás terénem a večer si můžete "zazávodit" a vyhrát hodnotné ceny v tombole. Důleži‐

té je zúčastnit se, protože v tomto "hobby závodě" nemusí vyhrát ten nejrychlejší.  

Přes den bude probíhat testování skialpového vybavení, večer se uskuteční závody. Star‐

tuje se v podvečerních hodinách a závod je určen pro úplné začátečníky i hobby závodníky. 

Každý účastník dostane malý dárek a ten, kdo dosáhne cíle, postoupí do slosování tomboly. 

Od 20 hodin se pak budou losovat hodnotné ceny. Vyhrát hlavní cenu může i ten nejpoma‐

lejší  ‐ prostě na výkonu nezáleží, stačí se zúčastnit a mít štěstí při  losování. Více  informací 

naleznete na www.rockpoint.cz. 

Kalendář březnových akcí na Šumavě 
1. 3. 2016  / Staročeské Velikonoce  / Borová  Lada  / připravíme  se na  jaro  a Velikonoce 

vlastnoručně vyrobenými dekoracemi a nahlédneme do obyčejů a zvyků pohanských a křes‐

ťanských svátků. Sraz u OÚ, od 17 hodin. www.npsumava.cz 

1.  3.  2016  / Moravské  Pašije  /  Sušice, 

kino  /  benefiční  představení Divadla Víti 

Marčíka pro děti  i dospělé, od 19.30 ho‐

din. Vstupné:  dospělí  200 Kč,  výtěžek  se 

použije  na  opravu  střechy  kostela 

v Hartmanicích. www.susice.cz 

1. 3. 2016 / Kolem Pranýře za výhledy / 

Kašperské  Hory,  IS  a  SEV  /  výprava  na 
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Výstavy  a dlouhodobé 
akce v březnu 

4. – 28. 3. 2016 / Velikonoční kraslice a dekora‐
ce / Klatovy, Galerie Atrium / výstava ze sbírek 
Anny Zelenkové. Vernisáž 3. března od 17 hodin. 
V  rámci  výstavy  se  uskuteční  tvořivé  středy  (9. 
a16. 3.) ukázky zdobení kraslic, pletení pomlázky 
a vytváření velikonočních dekorací s dětmi. Tvo‐
ření bude probíhat od 9 do 12 a od 13 do 17 ho‐
din. www.mksklatovy.cz 

8. 3. ‐ 12. 6. 2016 / Šaty dělaj´ pračlověka / Kla‐
tovy, Muzeum Dr. Hostaše  /  hmatová  výstava 
Muzea hlavního města Prahy o počátcích textilní 
výroby  ...a  jak  to  bylo  dál  ‐  kontaktní  výstava 
klatovského muzea k dějinám textilní výroby ve 
středověku a novověku. Žádné vitríny! Návštěv‐
níci se mohou nejen dotýkat exponátů, ale pod 
vedením průvodkyň vyzkoušet, jak chutnal tvrdý 
chlebíček  přadlen  a  tkalců.  Slavnostní  zahájení 
výstavy proběhne 8. března 2016 od 17 hodin.  
Výstava vhodná pro zrakově postižené návštěv‐
níky. www.klatovynet.cz/muzeumkt 

8. 3. ‐ 20. 6. 2016 / Jubileum otce vlasti / Klato‐
vy, Muzeum Dr. Hostaše / výstava k výročí na‐
rození Karla IV. www.klatovynet.cz/muzeumkt 

do 17. 3. 2016 / Co bylo před Křižíkem / Klato‐
vy, Muzeum  Dr.  Hostaše  /  výstava  svítidel  ze 
sbírek muzea. www.klatovynet.cz/muzeumkt 

do 20. 3. 2016 / Nic ti nepíšu. Máma. / Sušice, 
Galerie Sirkus  / výstava  fotografií  Libuše  Jarco‐
vjákové a kreseb akademické malířky Marie Jan‐
čové. www.kulturasusice.cz 

do  30.  3.  2016  /  Pohledy do přírody  /  Sušice, 
radnice / výstava fotografií a výtvarných prací  
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sněžnicích  (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do 

oblasti střední Šumavy a Pošumaví. Sraz v 10 hodin u IS. www.npsumava.cz 

1. 3. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his‐

torii, místopise  a  přírodních  poměrech,  od  10  do  13  hodin,  nutné  předchozí  objednání! 

www.npsumava.cz 

2.  3.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  /  Rokyta,  IS  /  poznávací  vycházka  Klostermannovou 

stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.: 

376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

2. 3. 2016 / Voda ztracená a vrácená / Kvilda, IS / přednášející  Iva Bufková, od 17 hodin. 

www.npsumava.cz 

2.  3.  2016  /  Pohledy  do  krajiny  / 

Kašperské Hory, IS a SEV / Šumava na 

starých  pohlednicích  ateliéru  Wolf, 

Přednáší  Martin  Leiš,  od  18  hodin. 

www.npsumava.cz 

2.  3.  2016  /  Doprovod  na  lyžích  po 

zaniklých  osadách  /  Stožec  /  pozná‐

vací  vycházka  na  lyžích  po  zaniklých 

osadách Šumavy. Trasa dlouhá 9 km, 

středně  náročná,  sraz  na  železniční 

zastávce  Stožec  v 9.30  hodin. 

www.npsumava.cz 

2. 3. 2016 / Velikonoční vazby / Sušice, sokolovna / s lektorkou p. Fajcovou, od 13 hodin. 

www.susice.cz 

2. 3. 2016 / Antistresové malování / Kašperské Hory, IS a SEV / na tvořivé dílně se seznámí‐

te s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí všedních dnů a vlastno‐

ručně si vyrobíte originální dárek. Od 13 hodin. www.npsumava.cz 

2. 3. 2016 / Dějiny Československa 1948 ‐ 1968 / Hartmanice, synagoga / veřejné čtení z 

textů PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D v rámci cyklu Dějiny Československa, tentokrát bude téma‐

tem pražské jaro, srpnová intervence a její následky. www.hartmanice.cz 

3. 3. 2016 / Kyrgyzstán / Kašperské Hory, IS a SEV / cestopisná přednáška s promítáním fo‐

tografií krásné přírody  ze země hor  ležící na  severním okraji horského masívu,  tvořeného 

Himálajemi a Ťan‐šanem. www.npsumava.cz 

3. 3. 2016 / Na sněžnicích na Knížecí Pláně / Svinná Lada, IS / výlet na sněžnicích po sto‐

pách zaniklé příhraniční osady. S povídáním o  její historii a přírodních poměrech v krajině. 

Od 9.30 hodin. www.npsumava.cz 

4. 3. 2016 / Na sněžnicích kolem Horské Kvildy / vycházka okolím Horské Kvildy s povídá‐

ním  o  historii,  místopise  a  přírodních  poměrech.  Sraz  u  hotelu  Rankl  v 10  hodin. 

www.npsumava.cz 

4. 3. 2016 / přednáška: Horažďovice za Švihovských z Riesenberka / Horažďovice, městské  

muzeum / přednášející: MgA. Jindřich Šlechta, začátek v 18 hodin. 

www.horazdovice.cz 

4. 3. 2016 / Moravské Pašije  /  Lenora,  sokolovna  / představení 

Divadla Víti Marčíka pro děti i dospělé, od 19 hodin. Vstupné: do‐

spělí 70 Kč děti 30 Kč. www.lenora.cz 

5. 3. 2016 / KO slalom / Špičák / závod v paralelním slalomu, tel.: 

604 204 434. 

5. 3. 2016 / Patchworková mozaika a baltimorská aplikace Klato‐

vy, Muzeum Dr. Hostaše / pracovní seminář v přednáškovém sále 

muzea; od 11 hodin; lektorka Ing. Anna Králíková.  

žáků ZŠ TGM Sušice. www.kulturasusice.cz 

do 10. 4. 2016 / Větší žere menšího / Klatovy, 
Galerie U Bílého jednorožce / dosud nejrozsáh‐
lejší  výstava  oíbrazů  malíře  Romana  Trabury. 
www.gkk.cz 

do 14. 4. 2016 / Kreslený humor  Jiřího Pospí‐
chala  /  Nýrsko,  IC  / 
www.sumavanet.cz/nyrsko/ 

do 28. 4. 2016 / Tapír, srandy plný papír / Ja‐
novice nad Úhlavou, knihovna  / výstava kres‐
leného humoru. www.knihovna.janovice.cz 

do  29.  4.  2016  / Díkůvzdání  Šumavě  v  obra‐
zech a fotografiích / Kašperské Hory, radnice / 
přijďte se podívat na výstavu obrazů, fotografií 
a dřevěných sošek vytvořených teamem autorů 
Hany,  Jiřího  a  Josefa  Staňových. 
www.ickhory.cz 
do 30. 4. 2016 / Prodejní výstava / Srní, fara / dí‐

la  šumavských  a  pošumavských  tvůrců  ‐  dřevo‐

řezby, obrazy, dekorace ze sušených květin, dekora‐

tivní textil, keramika, šumavské fotografie, šperky a 

expozice Pohádkové Šumavy. Otevřeno denně 13 – 

17 hodin. www.sumava.net/icsrni 

Šumavská 30 v Nové Peci 
   Obec Nová Pec Vás zve na 4. ročník závodu v 
klasickém běhu na lyžích ŠUMAVSKÁ 30, který 
se uskuteční o  víkendu  4.  ‐  5.  března  2016  v 
obci Nová Pec.  

  

   Závody  proběhnou  v  kategoriích  muži  (30 
km),  ženy  (15  km), mladší  a  starší  žáci  (1  ‐  3 
km), dorostenci (5 km) a dvojice (5 km). Šumav‐
ská  30  je  otevřený  závod  pro  závodníky  a  zá‐
vodnice  bez  výkonnostní  třídy  i  s  výkonnostní 
třídou, příchozí, turisty i zahraniční závodníky.  

   Přihlášky k závodu  lze  realizovat elektronicky 
na  www.sumavska30.cz  nebo  osobně  v  den 
závodů, nejpozději do 30 minut před zahájením 
závodu kategorie.  
Propozice  a  podrobnosti  k  závodu  naleznete  na 

webových stránkách závodu www.sumavska30.cz 
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6. 3. 2016 / Šumavský pohárek č. 5 / Špičák / seriál tradičních závodů pro děti, obří slalom; 

tel.: 604 204 434. 

6.  3.  2016  / O  cenu města  Klatov  / 

Klatovy,  KD  /  postupová  soutěž 

v tanečním  sportu. 

www.mksklatovy.cz 

6. 3. 2016 / Slope style, Big Air / Za‐

dov, Churáňov / závody ve snowboar‐

dingu  ve  snowparku  v  areálu  Kobyla 

od 10 hodin. www.lazadov.cz 

6. 3. 2016 / Festival dětského amatérského divadla Štítek 2016    ‐  „Kolotoč pohádek“ / 

Prachatice, divadlo / od 10 do 16 hodin. www.kisprachatice.cz 

7.  ‐  11.  3.  2016  /  Festival  amatérského  divadla  Štít  2016  /  Prachatice,  divadlo  / 

www.kisprachatice.cz 

7. 3. ‐ 13. 3. 2016 / Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla / Horažďovice, 

KD. www.horazdovice.cz  

8. 3. 2016 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na sněžnicích (i 

bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední 

Šumavy a Pošumaví. Sraz v 10 hodin u IS. www.npsumava.cz 

9.  3.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  /  Rokyta,  IS  /  poznávací  vycházka  Klostermannovou 

stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.: 

376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

9. 3. 2016 / Bude vody  stále dost? / Kvilda,  IS  / přednáška  Jakuba Hrušky od 17 hodin. 

www.npsumava.cz 

9. 3. 2016  / Doprovod na  lyžích po  zanik‐

lých osadách / Stožec / poznávací vycházka 

na lyžích po zaniklých osadách Šumavy. Tra‐

sa  dlouhá  9  km,  středně  náročná,  sraz  na 

železniční  zastávce  Stožec  v 9.30  hodin. 

www.npsumava.cz 

9. 3. 2016 / Staročeské Velikonoce / Nová 

Pec  /  připravíme  se  na  jaro  a  Velikonoce 

vlastnoručně vyrobenými dekoracemi a na‐

hlédneme do obyčejů a zvyků pohanských a křesťanských  svátků. Sraz v ZŠ, od 17 hodin. 

www.npsumava.cz 

10. 3. 2016 / AŠSK ČR – snowboarding / Zadov, Churáňov / republikové finále ČR ve snow‐

boardingu – slalomu, od 9 hodin. www.lazadov.cz 

10. 3. 2016 / Indie / Kašperské Hory, IS a SEV / cestovatelská přednáška Elisy Belotti, od 18 

hodin. www.npsumava.cz 

11. 3. 2016 / Na sněžnicích kolem Horské Kvildy / vycházka okolím Horské Kvildy s povídá‐

ním  o  historii,  místopise  a  přírodních  poměrech.  Sraz  u  hotelu  Rankl  v 10  hodin. 

www.npsumava.cz 

11. 3. 2016 / Staročeské Velikonoce / Stožec, IS / připravíme se na jaro a Velikonoce vlast‐

noručně vyrobenými dekoracemi a nahlédneme do obyčejů a zvyků pohanských a křesťan‐

ských svátků. Od 17 hodin. www.npsumava.cz 

12. 3. 2016 / Schovaní pod povrchem / Jelení Vrchy / zúčastněte se sčítání netopýrů a ur‐

čování  jejich druhů v  tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu,  sraz na parkovišti na 

Jeleních Vrších v 10 hodin. www.npsumava.cz 

12. 3. 2016 / Dechovka / Klatovy / 14. ročník festivalu dechovek, na programu Plzeňská 12, 

Jihočeští rodáci, Legrúti, Skaličané. Od 16 hodin v KD. www.mksklatovy.cz 

Výprava za netopýry 
     Pokud se s námi chcete vypravit za netopý‐
ry,  kteří  se  právě  v  této  době  probouzejí  ze 
zimního spánku, máte jedinečnou šanci.  

Informační  středisko  (IS)  Stožec  totiž pořádá  v 
sobotu  12.  března  2016  akci  pro  veřejnost  s 
názvem „Schovaní pod povrchem“.  
 

     
Lokalita plavebního tunelu, kde jsou netopýři sle‐

dováni  již přes padesát  let,  je  ideálním místem pro 
jejich přezimování.  
     Přítomní  se  za  odborného  doprovodu  Luďka 

Bufky,  zoologa  Správy NP a CHKO  Šumava, dosta‐
nou do plavebního  tunelu  Schwarzenberského  ka‐
nálu, 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  ochra‐
ny.  
    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 pře‐
dem  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 12. března 2016, vždy dvakrát v 
týdnu (středa, sobota).  

   Prohlídky se budou konat vždy v 10:30, 11:30, 
12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 hodin.  

Prohlídku je možné si rezervovat na e‐mailu in‐

fo@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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12. ‐ 13. 3. 2016 / KO Slalom / Železná Ruda, Belvedér / závod v paralelním slalomu, junio‐

ři; tel.: 602 414 296. 

15. 3. 2016 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na sněžnicích 

(i  bez  sněžnic)  přes  Šibeniční  vrch  a  vrch  Vinice  s  panoramatickými  rozhledy  do  oblasti 

střední Šumavy a Pošumaví. Sraz v 10 hodin u IS. www.npsumava.cz 

15. 3. 2016 / Staročeské Velikonoce / Strážný, Měú / připravíme se na  jaro a Velikonoce 

vlastnoručně vyrobenými dekoracemi a nahlédneme do obyčejů a zvyků pohanských a křes‐

ťanských svátků. Od 17 hodin. www.npsumava.cz 

16.  3.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  /  Rokyta,  IS  /  poznávací  vycházka  Klostermannovo 

stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.: 

376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

16. 3. 2016 / Doprovod na  lyžích po zaniklých osadách / Stožec / poznávací vycházka na 

lyžích  po  zaniklých  osadách  Šumavy. 

Trasa  dlouhá  9  km,  středně  náročná, 

sraz na železniční zastávce Stožec v 9.30 

hodin. www.npsumava.cz 

17. 3. 2016 / Život a práce lidí na staré 

Šumavě  /  Kašperské  Hory,  IS  a  SEV  / 

zajímá vás,  jak se dříve žilo na Šumavě? 

Poutavé  vyprávění  Emila  Kintzla  s  pro‐

mítáním  historických  fotografií,  od  18 

hodin. www.npsumava.cz 

17. 3. 2016 / Konec druhé světové války na Horažďovicku / Chanovice, KD / od 18.30 ho‐

din,  beseda  a  promítání  s  autorem  regionálních  publikací  Josefem  Chalupným. 

www.chanovice.cz 

18. 3. 2016 /Loutkové představení / Horažďovice, městské muzeum / premiéra pohádky 

pro děti „Jak se kašpárek nechtěl učit“, od 17 hodin. www.horazdovice.cz 

19. 3. 2016 / Jízda přes louži / Špičák / tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, ná‐

jezdy se zkracují. www.spicak.cz 

19. 3. 2016 / Koncert Tři sestry / Sušice, 

KD / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz 

19.  3.  2016  /  Loutkové  představení  / 

Klatovy, KD / Loutkový soubor Brouček 

uvede pohádku O zlém vodníkovi. Od 14 

a 16 hodin. www.mksklatovy.cz 

19. 3. 2016 / Country bál / Klatovy, KD 

/ pořádá soubor Tennessee a MěKS Kla‐

tovy. www.mksklatovy.cz 

19.  3.  2016  /  Odyssea  /  Horažďovice,  KD  /  od  21  hodin  rocková  zábava. 

www.horazdovice.cz 

19. 3. 2016 / Vítání jara / Vimperk, U Sloupu (penzion Šumavous) / program pro děti bude 

tématicky zaměřen na zvyky související s vítáním  jara. Vyženeme zimu a Moranu utopíme. 

Od 9:30 do 16 hodin. www.sumavous.cz 

19. ‐20. 3. 2016 / Šumavský pohárek č. 6 / Špičák / závěrečný závod pro děti, obří slalom; 

tel.: 604 204 434. 

20. 3. 2016 / Dechovka Klatovy / Klatovy, KD / 14. ročník festivalu dechovek od 16 hodin. 

www.mksklatovy.cz 

20. 3. 2016 / Jarní open slalom / Zadov, Churáňov / závody ve snowboardingu, které pořá‐

dá oddíl Snowriders Vimperk, od 10 hodin. www.lazadov.cz 

Novoměstský krajáč – 
festival regionálních 
značek v Praze 

   V sobotu 5. března 2016 se na Novoměstské 
radnici představí řemeslníci a farmáři z vybra‐
ných regionů Čech, Moravy a Slezska. 

   Z  šumavských  výrobců  se  festivalu  zúčastní 
paní Kalkušová  s  Českokrumlovským  karame‐
lem od Vaška, paní Kateřina Mottlová s ručně 
malovanou  keramikou,  chráněná  dílna 
s tkanými výrobky a sušický pivovar U Švelchů 
s výběrem sušických piv. 

Osobně  přivezou  do  Prahy  originální  výrobky, 
které vznikají s úctou k tradici a zároveň s ohle‐
dem na požadavky moderní doby. Za každým se 
skrývá  poutavý  příběh,  který  v  supermarketu 
nenajdete.  Těšit  se můžete  i  na  hudební  pro‐
gram,  kreativní dílny,  tipy na  výlety  za dalšími 
zajímavostmi  jednotlivých  regionů  nebo 
workshop pečení chleba. 

     Letos máte jedinečnou možnost zúčastnit se 
velké hry pro děti  i dospělé. Vyzkoušíte si svou 
zručnost  i  znalosti  v  rámci  řady  kreativních  a 
naučných  dílen  přímo  s  regionálními  výrobci. 
Úspěšní účastníci výpravy mají možnost vyhrát 
v závěrečné tombole drobné ceny, které potěší. 
Slosování proběhne  ve 13:00, 15:00  a 17:00  v 
Mázhausu. 

Do  slosování  o  ceny  bude  vybrán  každý,  kdo 
úspěšně projde alespoň 10 herních stanovišť (z 
toho alespoň 5 kreativních dílen). 
Více se dozvíte na www.regionalni‐znacky.cz.       

   Velikonoce 
v hoslovickém mlýně 

   Muzeum  středního Pootaví připravilo  speci‐
ální akci pro návštěvníky Středověkého vodní‐
ho mlýna v Hoslovicích.  

     V sobotu 19. března 2016 se zde totiž usku‐
teční  akce  Velikonoce  na  mlýně,  která  bude 
věnována právě jarním svátkům a tradicím.  

    Návštěvníci  se  mohou  těšit  na  ukázky  růz‐
ných technik zdobení vajíček, pletení pomlázek, 
pečení a ochutnávku jidášků, vynášení smrtky či 
výrobu líta. Jako vždy je pro návštěvníky připra‐
veno  občerstvení  a  aktivity  pro  děti.  Akce  se 
koná  za  každého  počasí  od  10  do  16  hodin. 
Stánky  s  rukodělnými  výrobky,  velikonoční 
aranžmá a mnoho dalšího.  
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21. 3. 2016 / Divadlo Ungelt: Šest tanečních hodin v šesti týdnech / Prachatice, divadlo / 

od 19 hodin. www.kisprachatice.cz 

22. 3. 2016 / 25. let Národního parku Šumava a Národního parku Podyjí / IS Kvilda / bese‐

da s řediteli obou parků ‐ Pavlem Hubeným a Tomášem Rothröcklem. Od 17 hodin, tel.: 731 

530 529, 388 435 544 388. www.npsumava.cz 

22. 3. 2016 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV / výprava na sněžnicích 

(i  bez  sněžnic)  přes  Šibeniční  vrch  a  vrch  Vinice  s  panoramatickými  rozhledy  do  oblasti 

střední Šumavy a Pošumaví. Sraz v 10 hodin u IS. www.npsumava.cz 

22. 3. 2016 / Partička – zábavný pořad / Horažďovice, KD. www.horazdovice.cz  

23.  3.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  /  Rokyta,  IS  /  poznávací  vycházka  Klostermannovo 

stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.: 

376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

23. 3. 2016 / Doprovod na  lyžích po zaniklých osadách / Stožec / poznávací vycházka na 

lyžích po zaniklých osadách Šumavy. Trasa dlouhá 9 km, středně náročná, sraz na železniční 

zastávce Stožec v 9.30 hodin. www.npsumava.cz 

23. 3. 2016 / Vítání svátků jara / Kašperské Hory, IS a SEV / jarní kreativní tvoření pro malé 

i velké se ponese v duchu Velikonoc. Od 13 hodin. www.npsumava.cz  

23. 3. 2016 / Hvězdy jak je neznáte / Klatovy, KD / Jan Kraus a Matěj Ruppert v pořadu Vác‐

lava D. Kosíka, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

23. – 24. 3. 2016 / Velikonoce na náměstí / Klatovy / velikonoční řemeslné trhy s kulturním 

programem. www.mksklatovy.cz 

23. 3.  ‐ 27. 3. 2016 / Velikonoce / Vim‐

perk,  U  Sloupu  (penzion  Šumavous)  / 

program pro děti bude tématicky vychá‐

zet ze starých tradic, které děti provedou 

celými velikonočními  svátky. Od 9:30 do 

16 hodin. www.sumavous.cz 

24. 3. 2016 / Nejkrásnější místa Izraele / 

Kašperské Hory, IS a SEV / cestovatelská 

přednáška  Karla  Hrdličky,  od  18  hodin. 

www.npsumava.cz 

25. 3. 2016 / Návštěva domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – NP Bavor‐

ský les / navštívíme zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského), jeskyni z doby ka‐

menné a Dům divočiny ‐ místo zážitků, nových informací a her pro děti  i dospělé. Součástí 

prohlídky je i film o Šumavě v 3D formátu. Od 9.20 do 13.30 hodin, nutná hotovost na vla‐

kovou  jízdenku  dospělí  5  €,  děti  (6‐14  let)  2,50  €,  částka  na  zakoupení  3D  brýlí  1,50  €. 

www.npsumava.cz 

26.  3.  2016  /  Velikonoční  jarmark  /  Horažďovice,  zámecké  nádvoří  /  od  9  hodin. 

www.horazdovice.cz  

26. 3. 2016 / Koncert Mandrage / Sušice, KD / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz 

26. 3. 2016 / Obrkřest / Klatovy, KD / koncert kapel: Trautenberk, Brenda 5, Kníry, Cocotte 

minute; od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

26. 3. 2016 / Hasičský pomlázkový bál / Horní Planá, sál KIC / od 20 hodin tradiční bál s bo‐

hatou tombolou. www.horniplana.cz 

26. 3. 2016 / Dětská maškarní veselice a velký maškarní dospělácký rej / Chanovice, KD / 

pro děti od 14 hodin akce  s hudbou a  soutěžemi; od 20 hodin  taneční akce s maskami a 

hudbou pro všechny věkové kategorie. www.chanovice.cz 

26. ‐ 27. 3. / Ski golf / Špičák / lyžařská část závodu / www.spicak.cz 

27. 3. 2016 / Velikonoční koncert / Horažďovice / www.horazdovice.cz  

Přijďte si užít krásnou sobotu a příjemně se na‐
ladit na velikonoční svátky.  

Vstupné 50/25 Kč. Bližší informace o hoslovickém 

mlýně  a  připravovaných  akcích  naleznete  na 

www.muzeum‐strakonice.cz 

Lipno dětem aneb těšíme 
se na Velikonoce 

Sobota 26. března bude na Lipně patřit opět dě‐

tem.  

Připravili jsme si pro ně další lipenský dětský den. 

Od 10 – 13 hodin budou v salonku Restaurace  La‐

novka  tvořivé  dílny.  Společně  budeme malovat  a 

zdobit vajíčka, vyrábět velikonoční přáníčka a deko‐

race.  

Ve 13 hodin bude pro děti  s účastnickou kartou 

připravený stezkabus s lišákem Foxem, který  je vy‐

veze ke  Stezce  korunami  stromů,  kde bude probí‐

hat  od  13  –  15  hodin  pletení  pomlázky  a  hledání 

vajíček. 

Kromě  stezkabusu  zdarma  budou  mít  děti 

s účastnickou kartou  i vstupné do Aquaworldu Lip‐

no o 50% výhodněji a v Restauraci Lanovka pro ně 

bude připravená malá dobrota k obědu. 

Více informací v kalendáři akcí na www.lipno.info 

Přednáška „ Putování 
malovanou krajinou“  

v Netolicích 
   Muzeum  JUDr.  O.  Kudrny  v Netolicích  vás 
zve na besedu s  Ing. Miroslavem Šobrem, ve‐
doucím  oddělení  ekologie  krajiny  odboru  ži‐
votního  prostředí  MěÚ  Strakonice,  která  se 
bude konat ve čtvrtek 10. března od 17 hodin 
v salonku netolického muzea. 

   Ing. Miroslav Šobr představí díla malířů spjatá 
s naším regionem. Naváže na projekt Zahradou 
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27. 3. 2016 / Posezení s písničkou / Horažďovice, KD / od 15 hodin zahraje dechovka Pěč‐

novanka. www.horazdovice.cz  

31. 3. 2016 / TUVA – země divokých hor a šamanů / Kašperské Hory, IS a SEV / cestova‐

telská přednáška Tomáše Kubeše od 18 hodin. www.npsumava.cz 

Foukání skleněných vajíček ve sklářské huti 
Sklářská huť Czech Glass Vimperk vás srdečně zve do své provozovny, kde si po celý bře‐

zen můžete vyzkoušet vyfouknout, s malou pomocí mistra skláře, své velikonoční skleně‐

né vajíčko, misku či barevnou skleničku.  

     Letos  již  popáté  pořádáme  velikonoční  foukání 

skleněných vajíček v naší sklářské huti.  Každý rok mě‐

níme 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 ho‐

din, víkendy od 9.30 do 16 hodin. O Velikonocích bu‐

de otevřeno každý den!  

Přijďte  do  naší  dílny  si  vybrat  skleněné  výrobky  a 

nebo nafouknout vlastní. Vybrousíme nebo  vypískuj‐

me Vám motiv, nebo věnování podle vašeho přání. 

Ceny: skleněné barevné velikonoční vajíčko: 200 Kč; 

barevná  velikonoční miska:  450  Kč;  barevná  veliko‐

noční 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 pro‐

dejně, která je součástí sklářské huti.  

Sklářská huť Czech Glass Vimperk, www.czechglassvimperk.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. 

 poznání,  kdy  jsme  putovali  románovou  kraji‐
nou básnickou. Tentokráte se vydáme krajinou 
malovanou,  kterou  budeme  sledovat  očima 
malířů, kteří ji opěvují prostřednictvím barev.   

   V cyklu Zahrady poznání jsou připravena i dal‐
ší  putování:  putování  dramatickou  krajinou, 
vědeckou krajinou a cyklus zakončí v roce 2018 
putování filmovou krajinou. 
Více se dozvíte na www.muzeum.netolice.cz. 

Co připravil na letošní 
Velikonoce Šumavský 
pivovar Vimperk? 

   Ani letošní časné Velikonoce Šumavský pivo‐
var  nezaskočí.  Naopak  budete  mít  možnost 
ochutnat nejproslulejší pivo dřívějších vimper‐
ských pivovarů – Vimperský Märzenbier 14°.  

   Šumavský  pivovar má  s  tímto  lahodným  po‐
lotmavým pivem trvalé úspěchy a navazuje tak 
na  historickou  tradici.  Věříme,  že  i  letos  vám 
zachutná. 

  

   A  jako bývá ve  sváteční dny obvyklé, budete 
moci o Velikonocích zajít do naší restaurace ve 
Steinbrenerově ulici ve Vimperku i o velikonoč‐
ním pondělí. Obvyklá otevírací doba  je ale pá‐
tek  –  neděle,  aktuálně  vždy  na 
www.sumavskypivovar.cz. 

  Na  našem  webu  najdete  i  aktuální  nabídku 
všech  piv  a  jídel  naší  restaurace.  Restaurace 
byla po úspěšné sezóně 2015 na rok 2016 zařa‐
zena do Maurerova výběru nejlepších restaura‐
cí. Tak se stavte! Jste vítáni! 
   Ivan  Hojdar,  Šumavský  pivovar  Vimperk, 

www.sumavskypivovar.cz 
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Na Keltské hradiště Věnec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Stručný popis trasy 
V Budilově se vydáme do části obce, nazvané Mlaka a odtud po červené 
TZ po zpevněné cestě směrem na Zálezly. Cesta je proznačena také jako 
„Keltská stezka“. Po 2 km dojdeme k rozcestí a odbočíme vlevo na lesní 
cestu. Po cca 300 metrech dojdeme k další křižovatce, vydáme se vlevo. 
Po dalších 300 metrech dojdeme k průseku v lese a před námi je posled-
ní, nejnáročnější úsek cesty. Od hradiště nás dělí posledních 350 metrů 
prudkého stoupání pěšinou po pravém okraji vyporáženého lesa. Až vy-
stoupáme do nejvyššího místa, ocitneme se na akropoli trojúhelníkového 
půdorysu o rozměrech 70 x 90 m. Hradiště věncovitě obklopuje 1,5 km 
dlouhé valové opevnění. Po prohlídce hradiště půjdeme západním smě-
rem po modré TZ k vrcholu hory, v jeho blízkosti je posezení s ohništěm. 
Pak se již vydáme dále po modré TZ směrem na Hradčany, po 850 m při-
jdeme na lesní rozcestí a odbočíme vlevo jižním směrem na neznačenou 
lesní cestu, která nás dovede po 250 m na okraj lesa a pokračuje přes 
louky zpět do obce Budilov. 

Výškový profil trasy              

  
 

 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 

 

 
Parkování: parkoviště v obci 
Budilov,  
GPS: 49.0893000N, 13.8524000E 

 
Nástupní místo: náves v 
Budilově 

 
Značení: nejprve po zelené TZ, 
pak po červené TZ, dále po 
modré TZ, nakonec po 
neznačené lesní cestě 

 
Časová náročnost: cca 2,5 hod 

 
Fyzická náročnost: střední, 
vhodné i pro rodiny s dětmi, 
nevhodné pro kočárky 

 
Délka trasy: 5,3 km 

 
Povrch: zpevněné a lesní cesty, 
lesní pěšiny 

 
Zajímavosti na trase: keltské 
hradiště, výhledy 

 
Občerstvení: ne, pouze vlastní 

 
Zajímavosti v okolí: rozhledna 
Mařský vrch, netradiční 
tkalcovna v Bošicích, židovská 
synagoga a hřbitov ve Čkyni 
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