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Stašská 15 na Churáňově 
69. ročník Stašské 15 se letos bude konat v sobotu 4. února 2018 na Lyžařském stadionu 

Churáňov.  

 Všechny kategorie závodí klasickou technikou s hromadným startem, start první katego-
rie v 10 hodin. Podmínky účasti: Registrovaní i neregistrovaní závodníci a závodnice - veřej-
ný závod, do krajského přeboru se počítají pouze závodníci a závodnice registrovaní v klu-
bech Jč KSL.  

Přihlášky na závody se vyplňují a zasílají elektronicky e-mailem na sokolstachy@seznam.cz 
nejpozději 3. 2. 2018 do 12 hodin. V den závodu se mohou přihlásit pouze neregistrovaní 
závodníci do 9:30 hodin v kanceláři závodu.  

Více informací na 
www.skisokolstachy.cz.  

 

Únorové akce na 
Šumavě 
1. 2. 2018 / Na sněžnicích v okolí 
Chalupské slatě / Svinná Lada, IS / 
výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

1. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

2. 2. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti. 
www.loutky.unas.cz 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
1. – 28. 2. 2018 / Výstava fotografií „Oka mžiky“ / 
Horní Planá, Galerie KIC / výstava Ludmily Štěpánko-
vé a Alžběty Štěpánkové  Farové. www.horniplana.cz 

6. 2. – 16. 3. 2018 / Sudety / Prachatice, Galerie 
Dolní brána / tradiční výroční výstava fotoklubu F:2,8 
Prachatice bude zahájena 6. 2. 2018 v 18 hodin. 

2. – 22. 3. 2018 / Eliška Tesařová – obrazy / Klatovy, 
galerie Atrium / vernisáž výstavy 1. 3. 2018 od 17 
hodin. www.mksklatovy.cz 

do 28. 2. 2018 / Výstava kostýmních návrhů Aleny 
Schäferové / Žihobce, muzeum / autorka je výtvarni-
ce české televize. www.zihobce.eu/muzeum 

do 1. 3. 2018 / Výstava Nevšední tvář okamžiku / 
Horažďovice, městská galerie / výstava obrazů Pavly 
Breuové. www.muzeumhd.cz  

únor – březen / Fotografická výstava / Sušice, radni-
ce / po - pá 8- 16 hodin, pořádá ZŠ T.G.M. v Sušici. 
www.mestosusice.cz 

do 18. 3. 2018 / Retrospektivní výstava Luďka Filip-
ského / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / 
www.gkk.cz 

do 31. 3. 2018 / Šumavské chalupy očima Jaromíra 
Randáka / Kašperské Hory, galerie Muzea Šumavy / 
výstava je přístupná v otevírací době muzea. 
http://muzeum.sumava.net 

do 29. 4. 2018 / Výstava Retro / Prachatice, Muzeum 
české loutky a cirkusu / zavzpomínejte si na doby minulé 
a obdivujte krásu šatů, které nás inspirují dodnes. 
www.nm.cz 
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2. – 4. 2. 2018 / 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 profesioná-
lem postavený obří slalom, kde vás snímají kamery a po dojezdu s vámi udělají rozhovor. 
www.lipno.info 

3. 2. 2018 / Na vlně dechu / Horní Planá, sál KIC / poznejte lépe své tělo, naučte se jedno-
duché cviky, které můžete kdykoliv použít. Seminář relaxačního dýchání s certifikovanou 
lektorkou jógy a relaxačního dýchání Veronikou Kmochovou. Vstupné 350 Kč. 
www.veronikakmochova.cz 

3. 2. 2018 / Dětský farní karneval / Sušice, KD / www.mestosusuce.cz 

3. 2. 2018 / Maškarní karneval / Kašperské Hory, Horský klub / od 15 hodin zábavný pro-
gram pro děti, soutěže, hudba, dětská diskotéková show, balonkový modeling, volba nej-
hezčí masky. www.kasphory.cz/kultura 

3. 2. 2018 / Zlatá lyže Šumavy / Železná Ruda, Belvedér / závod v běžeckém lyžování kla-
sicky, tříčlenné štafety. www.zelezna-ruda.cz 

3. 2. 2018 / Na stojáka / Klatovy KD / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

3. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

3. - 4. 2. 2018 / Územní klasifikační závody / Špičák, Ski & bike / www.spicak.cz 

4. 2. 2018 / Velká cena Plzně / Železná Ruda a okolí / závod v běžeckém lyžování volným 
stylem. www.zelezna-ruda.cz 

4. 2. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce, 
videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz 

6. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

6. 2. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / výprava na sněžnicích (i bez 
sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šu-
mavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

6. 2. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu a 
přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz 

7. 2. 2018 / Účastníci 1. světové války a legionáři z okresu Horažďovice / Horažďovice, 
městské muzeum / od 10 hodin. Přednáší Aleš Červený. www.muzeumhd.cz  

7. 2. 2018 / Pohledy do krajiny – Srí Lanka / Kašperské Hory, IS / perla Indického oceánu je 
jeden z nejkrásnějších ostrovů světa - historická královská města ukrytá hluboko v pralesích, 
buddhistické i hinduistické památky, skalní chrámy a mnoho dalšího, od 18 hodin. 
www.npsumava.cz 

7. 2. 2018 / Mongolsko – země modrého nebe / Volary, hotel Bobík / o své zážitky, postře-
hy, historky a amatérské fotografie ze 
země Čingischána se s vámi podělí Mar-
cela Krčálová, od 18 hodin. 
www.mestovolary.cz 

7. 2. 2018 / Vycházka na sněžnicích / 
Horská Kvilda / vycházka okolím s poví-
dáním o historii, místopise a přírodních 
poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. 
www.npsumava.cz 

8. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

Hrad Kašperk zve na 
prohlídky o jarních 

prázdninách 
Hrad Kašperk bude také letos otevřen v době 

jarních prázdnin, v termínu od 3. února 2017 do 
17. března 2018, vždy dvakrát v týdnu (středa, 
sobota) od 10 do 16.30 hodin. 

     Prohlídky se budou konat vždy v 10:30, 11:30, 
12:30, 13:30 a 14:30 hodin. Každou středu v 11 
hodinse uskuteční prohlídka v německém jazy-
ce. V provozu bude i malé občerstvení na hrad-
ním nádvoří. 

 

Přijďte si užít trochu historie, romantiky a výhle-
dů na zimní Šumavu. Prohlídku je možné si rezer-
vovat na e-mailu info@kasperk.cz, nebo na tele-
fonu 376 582 324. 

Více informací naleznete na www.kasperk.cz  

Hornoplánský masopust 
23. ročník masopustního reje v Horní Plané se 

letos bude konat v sobotu 10. února 2018. 

Průvod tradičně začne v 8 hodin ráno u radnice 
žádáním starosty města o masopustní právo, po-
té za doprovodu muzikantů jde rozmařilý průvod 
maškar (v čele s rychtářem, mladou gardou, ma-
sopusty a medvědy s medvědářem), který pobu-
de se svými výstupy, srdečným vinšováním, ne-
plechami i alotriemi a „masopustním kolečkem“ 
všude, kde bude vítán od domu k domu. 

Ukončení se střílením medvěda je předpoklá-
dáno „jako obyčejně“ kolem 19 hodin u radnice. 
K účasti jsou srdečně zváni všichni bez ohledu na 
věk, stav a pohlaví. Sraz účastníků v maskách je v 
8 hodin u rodného domu A. Stiftera v Palackého 
ulici.  

Trasa bude pozměněná: Náměstí čp. 14 – Pih-
lov – Volarská – Na Výsluní – Švermova – Dobro-
vodská – Finské domky – Nová – nad hřištěm – 
Komenského – Stifterova – V Domkách – Palac-
kého – Jiráskova – Náměstí.  

Večer od 20 hodin se v sále kulturního střediska 
bude konat tradiční masopustní maškarní tancovačka. 
Účinkuje hudební skupina Flám. Vstupné: masky 50 
Kč, ostatní 100 Kč.  

Lipno Ice Marathon 
Třetí ročník extrémního závodu na sněhu a le-

du pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama  
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8. 2. 2018 / Tvořivá dílna z ovčína / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet jednu z technik 
zpracování ovčí vlny, plstit budeme mokrou i suchou technikou, vytvoříte si voňavá mýdla, 
kouzelné víly, zvířátka, kuličky a další tvary, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

9. 2. 2018 / Sousedská výpomoc / Svinná Lada, IS / povídání o ptačích sousedech a mož-
nostech, jak jim pomoci, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

9. 2. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti. 
www.loutky.unas.cz 

9. 2. 2018 / Šumava – krajina pod Sněhem / Kašperské Hory, Horský klub / beseda k nové 
knize, která vyšla jako druhá publikace z ediční řady Seidelova Šumava. Na dobových foto-
grafiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena zasněžená tvář šumavské kra-
jiny, jejích horských vrcholů, přírody, památek a život lidí v závěru 19. a v první polovině 20. 
století. Horské samoty zaváté sněhem, dramatické lidské příběhy, zimní svátky, tradice a 
obyčeje, zimní výroba saní, lyží, ale i umrlčích prken. Zachyceny jsou první lyžařské výpravy a 
počátky zimních sportů. Záběry života ve sněhu a mrazu dokreslují texty dávných i dnešních 
spisovatelů. Vše je orámováno příběhem bratranců Paleczkových popisujícím jeden z prv-
ních přechodů Šumavy na lyžích. www.kasphory.cz 

9. 2. 2018 / Klarinetové kvarteto z Prachatic / Volary, sál radnice / od 19 hodin. 
www.mestovolary.cz 

9. 2. 2018 / Po strništi bos / Kašperské Hory, kino / Edu Součka, jeho maminku a tatínka už 
známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy 
donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Mladá městská rodina se musí při-
způsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, 
což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a 
hrdinství v nelehkých dnech války. Scénář a režie: Jan Svěrák. Komedie, délka 111 min, 
vstupné 80 Kč. www.kasphory.cz 

9. – 24. 2. 2018 / Festival amatérského divadla Štít 2018 / Prachatice, městské divadlo / v 
průběhu dvou týdnů se v prachatickém divadle představí pět soutěžících amatérských sou-
borů, z nichž odborná porota vybere vítěze ve třech kategoriích - cena za inscenaci, cena za 
ženský herecký výkon a cena za mužský herecký výkon. Samotní diváci pak svým hlasováním 
rozhodnou o vítězi v kategorii cena diváka. www.kisprachatice.cz 

10. 2. 2018 / Lipno Ice marathon / Černá v Pošumaví / extrémní závod pro ty, kteří chtějí 
prověřit sebe sama v těch nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz 

10. 2. 2018 / Šumavská pytlovačka / Horní Planá, U kostela na náměstí / od 14 hodin zá-
bavné odpoledne ve stylu našich babiček, sjíždění kopce na pytlích, doprovodný program, 
hru odstartuje šumavský silák Rankl Sepp. www.horniplana.cz 

10. 2. 2018 / 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.horniplana.cz 

10. 2. 2018 / Masopustní průvod / Javorník na Šumavě / www.javorniksumava.cz 

10. 2. 2018 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž / sportovně-zábavné odpoledne pro 
děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí 
hasiči od 13 hodin. www.zelezna-ruda.cz 

10. 2. 2018 / Dětský karneval / Volary, sál 
radnice / od 14 hodin. 
www.mestovolary.cz 

10. 2. 2018 / Masopust / Volary / od 13 
hodin vychází průvod masek od radnice a 
obchází celé město dům od domu, maso-
pust je zakončen ve společenském sále 

radnice, kde se od 19 hodin uskuteční masopustní veselice s pochováním basy. Hrají Šu-
mavští Šumaři. www.mestovolary.cz 

v těch nejtěžších podmínkách, odstartuje 10. 
února 2018 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, pří-
padně bahno, písek, voda a kameny. Takový je 
Lipno Ice Marathon.  

Trasa závodu povede dle aktuálních podmínek-
po souši nebo po ledě napříč zamrzlým Lipnem, 
nejdelší trať měří 42 kilometrů. Pokud si však ne-
troufáte na maratonskou 42,195 km dlouhou trať, 
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 roz-
běhnout.  

Další variantou – pokud počasí dovolí – je kate-
gorie 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!  

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

Pohledy do krajiny 
v Kašperských Horách 

Informační středisko a Středisko environmen-
tální výchovy Správy Národního parku Šumava 
v Kašperských Horách připravilo pro své ná-
vštěvníky v zimní sezoně bohatou nabídku pro-
gramů pro veřejnost. 

Rok s rokem se sešel a opět je před námi dvou-
měsíční tradiční cyklus cestopisných přednášek a 
promítání fotografií na různá témata a z různých 
koutů světa. Sejdeme se spolu vždy každou středu 
od 18 hodin v únoru a březnu. 

Na úvodní přednášce Pohledů do krajiny ve 
středu 7. února od 18 hodin s Miloslavem Marta-
nem (CK Oceán Prachatice) navštívíme „Srí Lanku 
– Perlu Indického oceánu“. Srí Lanka neboli Cej-
lon, je jeden z nejkrásnějších ostrovů světa. Histo-
rická královská města ukrytá hluboko v pralesích, 
buddhistické i hinduistické památky, jeskyní a 
skalní chrámy, koloniální města, národní parky s 
volně žijícími slony, krásné pláže a hlavně hory s 
úchvatnými čajovými plantážemi.  
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10. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

13. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

13. 2. 2018 / Cestovatelská přednáška – Sumatra / Sušice, kino / od 17 hodin. 
www.kinosusice.cz 

13. 2. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / výprava na sněžnicích (i bez 
sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šu-
mavy a Pošumaví. / od 10 hodin. www.npsumava.cz 

13. 2. 2018 / Masopustní úterý „u Stifterů“ / Horní Planá, Památník - rodný dům Adalber-
ta Stiftera / Paní mámo pečte šišky… oslava masopustu v muzeu - sousedské setkání s pe-
čením českých buchet žáky hornoplánských základních škol a vystoupením dětí z mateřské 
školy, od 16 hodin. www.horniplana.cz 

13. 2. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu 
a přírodních poměrech, od 9.30 
hodin. www.npsumava.cz 

14. 2. 2018 / Pohledy do krajiny - 
Rumunsko / Kašperské Hory, IS / 
cestopisná přednáška Jany Dvorské 
a Miloše Kašpara s promítáním 
nádherných fotografií z Rumunska, 
od 18 hodin. www.npsumava.cz 

14. 2. 2018 / Senior klub / Horní 
Planá, sál KIC / pořad pro milovní-

ky dechové hudby, od 15 hodin, vstupné 50 Kč. www.horniplana.cz 

14. 2. 2018 / Tvořivý podvečer / Horní Planá, Kavárna U tří koček / přijďte si vyrobit valen-
týnskou dekoraci, od 17 hodin, vstupné 20 Kč. www.horniplana.cz 

15. 2. 2018 / Antistresové malování a pergamano / Kašperské Hory, IS / na tvořivé dílně se 
seznámíte s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí všedních dnů a 
vlastnoručně si vyrobíte originální dárek, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

15. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

15. 2. 2018 / Na sněžnicích v okolí Chalupské slatě / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o 
historii a přírodních poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

16. 2. 2018 / Underground comedy / Horní Planá, Kavárna U tří koček / vystoupení umělců 
Stand-up, znáte z TV Prima Comedy Central; hudební doprovod  - Fanda a Míša (kytara, 
housle, zpěv), od 19.30 hodin, vstupné: v předprodeji 100 Kč / na místě 130 Kč. 
www.horniplana.cz 

16. 2. 2018 / Svět podle Karla Klostermanna aneb 170. Výročí narození spisovatele Šuma-
vy / Kašperské Hory, kino / společenský večer, jehož součástí bude představení organizací, 
které se podílejí na správě odkazu spisovatele. Dále dokument žáků ZŠ Kašperské Hory o 
Karlu Klostermannovi očima nejen dětí. Vystoupení ochotnického divadelního souboru 
DRAK, (hra "Tenkrát na šumavských stráních" - inspirováno románem K. Klostermanna - Ze 
světa lesních samot). Vystoupení písecké hudební skupiny Závodní ovce. Přednáška Václava 
Sklenáře a PhDr. Vladimíra Horpeniaka o životě a díle spisovatele na Šumavě. Úryvky z díla, 
promítnutí filmu Jana Loučíma  - Člověk z ráje. Výstava věnovaná spisovateli ve vestibulu 
kina. www.kasphory.cz 

15. 2. 2018 / Nezmaři 40 let / Sušice, kino / koncert od 19 hodin. www.kinosusice.cz 

16. 2. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti. 
www.loutky.unas.cz 

Za týden 14. února se budeme těšit na zajímavé 
cestopisné vyprávění o zemi plné kontrastů a krásné 
fotografie a film Jany Dvorské a Miloše Kašpara na 
přednášce „Rumunsko“. 

Ve středu 21. února si přijďte poslechnout pouta-
vé vyprávění pana Emila Kintzla, šumavské legendy, 
a zhlédnout jeho úžasné historické fotografie 
z vlastního archivu. Čeká nás „Zmizelá Šumava“. Po-
vídání o životě a místech, z nichž většinu na dneš-
ních mapách Šumavy už nenalezneme. Příběhy sta-
rých, dnes už zaniklých osad, které v bouřlivém 20. 
století zmizely z mapy tohoto drsného kraje, příběhy 
zdejších lidí a jejich těžký a svérázný život.  

Poslední únorovou středu, 28. února, se s námi o 
své cestovatelské zážitky opět podělí Helena Mace-
nauerová prostřednictvím svých krásných fotografií 
v cestopisné přednášce „Sikkim – Himálaj mezi Ne-
pálem a Bhútánem“. Cestovatelská fotografie spoju-
je krajinářskou a portrétní fotografii spolu s reportá-
ží a dokumentem. Navíc musí fotograf řešit nejrůz-
nější problémy a bývá vystaven řadě ožehavých a 
nebezpečných situací. Odměnou mu však bývá, když 
zavítá do oblastí ještě nezasažených turistickým ru-
chem, často jedinečná možnost zachytit život a kul-
turu v tradiční podobě. Helena Macenauerová, za-
kladatelka serveru FotoInstitut.cz, je zkušená foto-
grafka, která uskutečnila řadu fotografických expe-
dic do exotických a vzdálených míst, vždy se ale ráda 
vrací na Šumavu. 

První březnovou středu, 7. 3., se společně 
s Petrem Dürrem podíváme na cestopisné přednáš-
ce s promítáním zajímavých fotografií do „Portugal-
ska“. Porto-město, kde řeka Douro ústí do Atlantiku. 
Portské víno se narodilo právě zde. Národní park 
Peneda Geres na severní hranici země. Coimbra-
staré univerzitní město. A konečně Lisabon-hlavní 
město, které vyrostlo do nebývalé krásy a bohatství 
v 15. a 16. století díky objevitelským cestám nejen 
Vasca da Gama. 

Ve středu 14. března se spolu se známým fotogra-
fem a entomologem Pavlem Krásenským podíváme 
prostřednictvím úžasných fotografií do Maroka 
v pořadu „Maroko a jeho šestinozí obyvatelé“. Ma-
roko od pradávna lákalo cestovatele a milovníky pří-
rody. Tentokrát se do Maroka vypravíme poznat 
jeho nejdrobnější tvory, kteří nás překvapí nejen 
svým vzhledem, ale i způsobem života. Poznáme 
stěhovavé mravence, brouky žijící v mraveništích a 
mnohé další.  

Za týden 21. března se podíváme prostřednictvím 
teleobjektivu předního fotografa Šumavy Vladislava 
Hoška na atraktivní místa celé Šumavy v pás-
mu„Šumava čarovná“. Náladové snímky z celé Šu-
mavy, mlhy, inverze, krásná příroda, atraktivní místa 
Národního parku Šumava.  

A je před námi poslední březnová středa, 28. 
března, a s tím i naše závěrečné večerní promítání. 
Je tu „Příroda a národní parky USA“ s Miroslavem 
Michnou. Pojďte s námi putovat úchvatnou divokou 
přírodou, rozmanitými geologickými útvary fascinu-
jícími barevností, vrstevnatostí i rozlohou.  Cestou 
potkáme krokodýly, delfíny, i velryby, ale i medvědy 
a mnoho dalších zvířat. Budeme žasnout nad největ-
šími stromy planety, divokými řekami, skalami a vo-
dopády.   
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17. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

17. 2. 2018 / Klatovský městský bál / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.mksklatovy.cz 

17. 2. 2018 / Hornoplánská brusle / Pláž v Horní Plané / od 14 hodin zábavné odpoledne 
na ledě, rychlostní závody na bruslích, půjčovna bruslí. www.sumava-lipno.eu 

17. 2. 2018 / Povídání s paní tmou / Kašperské Hory, kino / beseda od 18 hodin o zážitcích 
z pobytu ve tmě s Janou Halbhuberovou. Zajímá Vás jaké je to v úplné tmě? Přijďte na be-
sedu a dozvíte se to. www.kasphory.cz 

17. 2. 2018 / Rybářský ples / Volary, sál radnice / od 19 hodin, hraje skupina Ajeto. 
www.mestovolary.cz 

18. 2. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč-
ce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz 

18. 2. 2018 / Koncert pro Klostermanna / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / koncert u 
příležitosti 170. výročí narození Karla Klostermanna. www.kasphory.cz 

20. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

20. 2. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / výprava na sněžnicích (i bez 
sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šu-
mavy a Pošumaví. / od 10 hodin. www.npsumava.cz 

20. 2. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu 
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz 

20. 2. 2018 / Partička – zábavná show známá z TV / Horažďovice, KD / od 19 hodin. 
www.facebook.com/kdhorazdovice 

21. 2. 2018 / Spolková činnost v Horažďovicích za 1. republiky / Horažďovice, městské 
muzeum / přednáška od 10 hodin. www.muzeumhd.cz 

21. 2. 2018 / 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 – ori-
ginální 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 

21. 2. 2018 / 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 

21. 2. 2017 / Divadelní představení „“Žena vlčí mák“ / Sušice, KD / od 19:30 hodin. 
www.mestosusice.cz 

21. 2. 2018 / Olympic permanentní tour / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz 

21. 2. 2018 / Pohledy do krajiny - zmizelá Šumava / Kašperské Hory, IS / poutavé vyprávění 
pana Emila Kintzla o zmizelé Šumavě, doplněné promítáním historických fotografií 
z vlastního archivu, od 18 hodin. www.npsumava.cz 

22. 2. 2018 / Tvoříme z fimo hmoty / Kašperské Hory, IS / prožijte u nás odpoledne a oz-
dobte si lžičku, propisku nebo jiný, vám milý, předmět z kovu nebo skla, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz 

22. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

22. 2. 2018 / Žena vlčí mák / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19 hodin. 
www.facebook.com/kdhorazdovice 

   V informačním středisku NP Šumava v Kašper-
ských Horách můžete také během zimního období 
navštívit denní programy pro širokou veřejnost 
s různou tématikou - tvořivé dílny z ovčína, tvoření 
z fimo hmoty, antistresové malování, výtvarné 
recyklování a pergamano. 

 
Ve středu 21. února nás opět potěší svým vyprá-

věním paní Jana Wudyna na přednášce o historii 
sklářstvína Šumavě a ruční výrobou skleněných vi-
nutek  na sklářském kahanu. Přijďte se seznámit s 
výrobkem Šumava – originální produkt® a podívat 
se na celý postup výroby skleněného korálku. Sami 
se pak můžete pokusit o výrobu svého zářivého 
pokladu. Můžete nahlédnout i do nově vydané kni-
hy Jany Wudy Vinuté perle. Kniha krok za krokem 
seznamuje čtenáře se základními pomůckami a ma-
teriálem potřebným pro výrobu vinutých perlí - 
vinutek. 

V zimní sezoně nás dále čekají i zajímavé vycház-
ky na sněžnicích do okolí Kašperských Hor. 

Nabídku na všechny připravované programy a po-
zvánky na akce s upřesněním termínů najdete na strán-
kách Správy Národního parku Šumava 
www.npsumava.cz a na stránkách města Kašperské 
Hory www.kasphory.cz. 

Šumavský skimaraton 
Ve dnech 24. - 25. 2. 2018 se bude konat již 33. 

ročník šumavského skimaratonu.  

 Závod ČT Šumavský skimaraton na 45 km a 23 
km klasicky a 46 km a 23 km volně je součástí série 
Euroloppet a Stopa pro život.  

 
V sobotu se pojedou také dětské závody – 1,2, 5 a 8 

km a také závod „Šumavská pohoda“ – 8 km vyjížďka na 
Horskou Kvildu a zpět. Více na www.skimaraton.cz 
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23. 2. 2018 / Za jeleny a rysy na Šumavě / Kvilda, NC / Co dělá jelen nebo rys v zimě? Po-
znejme společně život jelenů a rysů na Šumavě, program je doplněn o videoukázky. Od 15 
hodin. www.npsumava.cz 

23. 2. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti. 
www.loutky.unas.cz 

23. 2. 2018 / Hurá na sněžnice / Kašperské Hory, IS / zábavné soutěžení na sněžnicích (i 
bez), převážně pro rodiny s dětmi, v areálu a okolí IS a SEV, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

23. 2. 2018 / Esa z pralesa / Kašperské Hory, kino / Maurice sice vypadá jako obyčejný tuč-
ňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Animovaný dobrodružný příběh, délka 
97 min., vstupné 60 Kč děti, 80 Kč dospělí. www.kasphory.cz 

24. 2. 2018 / Šumavský skimaraton / Kvilda / 33. ročník závodu v běhu na lyžích. 
www.skimaraton.cz 

24. 2. 2018 / Lucie revival / Horažďovice, KD / bigbítový průřez toho nejlepšího od kapely 
Lucie, od 21 hodin. www.facebook.com/kdhorazdovice 

24. 2. 2018 / Sedmý reprezentační ples ZUŠ Volary / Volary, sál radnice / od 20 hodin, bo-
hatý program, vystoupení hudebního tělesa V-band, k tanci hraje orchestr pana Vaverky. 
www.mestovolary.cz 

24. 2. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve 
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra 
ve 12 hodin. www.npsumava.cz 

27. 2. 2018 / Pozorování jelení 
zvěře / Srní / poznejte život jele-
na, srnce i jiných zvířat ve volné 
přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 
hodin. www.npsumava.cz 

27. 2. 2018 / Kolem Pranýře za 
výhledy / Kašperské Hory, IS / 
výprava na sněžnicích (i bez sněž-

nic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy 
a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

27. 2. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu 
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz 

27. 2. 2018 / Z Tibetu přes Nepál do Indie / Prachatice, městské divadlo / cestopisná před-
náška Miloslava Martana od 19 hodin, vstupné 50 Kč. www.kisprachatice.cz 

28. 2. 2018 / Pohledy do krajiny - Sikkim - Himálaj mezi Nepálem a Bhútánem / Kašperské 
Hory, IS / tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na různá témata a z různých kou-
tů světa, od 18 hodin. www.npsumava.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 

 

 

 

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2018 v elektronické verzi PDF 
za finančního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy. 

Úvodní foto © Vladislav Hošek.                                                                                                                                    
 

Šumavský pivovar 
podporuje sportovní akce 
Šumavský pivovar Vimperk dlouhodobě podpo-

ruje sportovní akce na Šumavě, především lyžař-
ské a cyklistické.  

V únoru to bude každoroční Skimaraton Koopera-
tivy na Kvildě, který se koná o víkendu 24.- 25. 
2.2018. Vítězné týmy obdrží i ceny od nás. 

 
V pivnice ve Steinbrenerově ulici pak v průběhu 

února můžete ochutnat trojici piv českého typu: 
světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12° a tmavý spe-
ciál 13. Tu doplní Vimperský zimní zázvorový speci-
ál 13°. Otevřeno je vždy v pátek 17-22 a v sobotu 
15-20. Nejen tato piva si ale můžete vzít i s sebou 
v lahvích. 

K pivům si můžete dát vybrané speciality studené 
kuchyně. Budete-li mít zájem, rádi vás pivovarem i 
provedeme. 

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 pivovar Vimperk 

www.sumavskypivovar.cz 
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	Stašská 15 na Churáňově
	Únorové akce na Šumavě
	1. – 28. 2. 2018 / Výstava fotografií „Oka mžiky“ / Horní Planá, Galerie KIC / výstava Ludmily Štěpánkové a Alžběty Štěpánkové  Farové. www.horniplana.cz
	6. 2. – 16. 3. 2018 / Sudety / Prachatice, Galerie Dolní brána / tradiční výroční výstava fotoklubu F:2,8 Prachatice bude zahájena 6. 2. 2018 v 18 hodin.
	2. – 22. 3. 2018 / Eliška Tesařová – obrazy / Klatovy, galerie Atrium / vernisáž výstavy 1. 3. 2018 od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
	do 28. 2. 2018 / Výstava kostýmních návrhů Aleny Schäferové / Žihobce, muzeum / autorka je výtvarnice české televize. www.zihobce.eu/muzeum
	do 1. 3. 2018 / Výstava Nevšední tvář okamžiku / Horažďovice, městská galerie / výstava obrazů Pavly Breuové. www.muzeumhd.cz
	únor – březen / Fotografická výstava / Sušice, radnice / po - pá 8- 16 hodin, pořádá ZŠ T.G.M. v Sušici. www.mestosusice.cz
	do 18. 3. 2018 / Retrospektivní výstava Luďka Filipského / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / www.gkk.cz
	do 31. 3. 2018 / Šumavské chalupy očima Jaromíra Randáka / Kašperské Hory, galerie Muzea Šumavy / výstava je přístupná v otevírací době muzea. http://muzeum.sumava.net
	Hrad Kašperk zve na prohlídky o jarních prázdninách
	Hrad Kašperk bude také letos otevřen v době jarních prázdnin, v termínu od 3. února 2017 do 17. března 2018, vždy dvakrát v týdnu (středa, sobota) od 10 do 16.30 hodin.
	Prohlídky se budou konat vždy v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 a 14:30 hodin. Každou středu v 11 hodinse uskuteční prohlídka v německém jazyce. 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.

	Hornoplánský masopust
	23. ročník masopustního reje v Horní Plané se letos bude konat v sobotu 10. února 2018.
	Průvod tradičně začne v 8 hodin ráno u radnice žádáním starosty města o masopustní právo, poté za doprovodu muzikantů jde rozmařilý průvod maškar (v čele s rychtářem, mladou gardou, masopusty a medvědy s medvědářem), který pobude se svými výstupy, srd...
	Ukončení se střílením medvěda je předpokládáno „jako obyčejně“ kolem 19 hodin u radnice. K účasti jsou srdečně zváni všichni bez ohledu na věk, stav a pohlaví. Sraz účastníků v maskách je v 8 hodin u rodného domu A. Stiftera v Palackého ulici.
	Trasa bude pozměněná: Náměstí čp. 14 – Pihlov – Volarská – Na Výsluní – Švermova – Dobrovodská – Finské domky – Nová – nad hřištěm – Komenského – Stifterova – V Domkách – Palackého – Jiráskova – Náměstí.

	Lipno Ice Marathon
	Třetí ročník extrémního závodu na sněhu a ledu pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama
	výstupy, srdečným vinšováním, neplechami i alotriemi a „masopustním kolečkem“ všude, kde bude vítán od domu k domu.
	Ukončení se střílením medvěda je předpokládáno „jako obyčejně“ kolem 19 hodin u radnice.
	K účasti jsou srdečně zváni všichni bez ohledu na věk, stav a pohlaví. Sraz účastníků v maskách je v 8 hodin u rodného domu A. Stiftera v Palackého ulici.
	Trasa bude pozměněná: Náměstí čp. 14 – Pihlov – Volarská – Na Výsluní – Švermova – Dobrovodská – Finské domky – Nová – nad hřištěm – Komenského – Stifterova – V Domkách – Palackého – Jiráskova – Náměstí .
	Večer od 20 hodin se v sále kulturního střediska bude konat tradiční masopustní maškarní tancovačka. Účinkuje hudební skupina Flám.
	18. března 2017, vždy dvakrát v týdnu (středa, sobota) od 10 do 16.30 hodin.
	Prohlídky se budou konat vždy v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 hodin.

	v těch nejtěžších podmínkách, odstartuje 10. února 2018 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 dle aktuálních podmínekpo souši nebo po ledě napříč zamrzlým Lipnem, nejdelší trať měří 42 kilometrů. Pokud si však netroufáte na maratonskou 42,195 km dlouhou trať, závod nabízí i 22 km dlouhý půlmaraton a pro mladé sportovce je p...
	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 m...
	Pohledy do krajiny v Kašperských Horách
	Informační středisko a Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava v Kašperských Horách připravilo pro své návštěvníky v zimní sezoně bohatou nabídku programů pro veřejnost.
	Rok s rokem se sešel a opět je před námi dvouměsíční tradiční cyklus cestopisných přednášek a promítání fotografií na různá témata a z různých koutů světa. Sejdeme se spolu vždy každou středu od 18 hodin v únoru a březnu.
	Na úvodní přednášce Pohledů do krajiny ve středu 7. února od 18 hodin s Miloslavem Martanem (CK Oceán Prachatice) navštívíme „Srí Lanku – Perlu Indického oceánu“. Srí Lanka neboli Cejlon, je jeden z nejkrásnějších ostrovů světa. Historická královská m...

	Za týden 14. února se budeme těšit na zajímavé cestopisné vyprávění o zemi plné kontrastů a krásné fotografie a film Jany Dvorské a Miloše Kašpara na přednášce „Rumunsko“.
	Ve středu 21. února si přijďte poslechnout poutavé vyprávění pana Emila Kintzla, šumavské legendy, a zhlédnout jeho úžasné historické fotografie z vlastního archivu. Čeká nás „Zmizelá Šumava“. Povídání o životě a místech, z nichž většinu na dnešních m...
	Poslední únorovou středu, 28. února, se s námi o své cestovatelské zážitky opět podělí Helena Macenauerová prostřednictvím svých krásných fotografií v cestopisné přednášce „Sikkim – Himálaj mezi Nepálem a Bhútánem“. Cestovatelská fotografie spojuje kr...
	První březnovou středu, 7. 3., se společně s Petrem Dürrem podíváme na cestopisné přednášce s promítáním zajímavých fotografií do „Portugalska“. Porto-město, kde řeka Douro ústí do Atlantiku. Portské víno se narodilo právě zde. Národní park Peneda Ger...
	Ve středu 14. března se spolu se známým fotografem a entomologem Pavlem Krásenským podíváme prostřednictvím úžasných fotografií do Maroka v pořadu „Maroko a jeho šestinozí obyvatelé“. Maroko od pradávna lákalo cestovatele a milovníky přírody. Tentokrá...
	Za týden 21. března se podíváme prostřednictvím teleobjektivu předního fotografa Šumavy Vladislava Hoška na atraktivní místa celé Šumavy v pásmu„Šumava čarovná“. Náladové snímky z celé Šumavy, mlhy, inverze, krásná příroda, atraktivní místa Národního ...
	A je před námi poslední březnová středa, 28. března, a s tím i naše závěrečné večerní promítání. Je tu „Příroda a národní parky USA“ s Miroslavem Michnou. Pojďte s námi putovat úchvatnou divokou přírodou, rozmanitými geologickými útvary fascinujícími ...
	V informačním středisku NP Šumava v Kašperských Horách můžete také během zimního období navštívit denní programy pro širokou veřejnost s různou tématikou - tvořivé dílny z ovčína, tvoření z fimo hmoty, antistresové malování, výtvarné recyklování a ...
	Ve středu 21. února nás opět potěší svým vyprávěním paní Jana Wudyna na přednášce o historii sklářstvína Šumavě a ruční výrobou skleněných vinutek  na sklářském kahanu. Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava – originální produkt® a podívat se na celý p...
	V zimní sezoně nás dále čekají i zajímavé vycházky na sněžnicích do okolí Kašperských Hor.
	Šumavský skimaraton
	Ve dnech 24. - 25. 2. 2018 se bude konat již 33. ročník šumavského skimaratonu.
	Závod ČT Šumavský skimaraton na 45 km a 23 km klasicky a 46 km a 23 km volně je součástí série Euroloppet a Stopa pro život.

	Šumavský pivovar podporuje sportovní akce
	Šumavský pivovar Vimperk dlouhodobě podporuje sportovní akce na Šumavě, především lyžařské a cyklistické.
	V únoru to bude každoroční Skimaraton Kooperativy na Kvildě, který se koná o víkendu 24.- 25. 2.2018. Vítězné týmy obdrží i ceny od nás.
	V pivnice ve Steinbrenerově ulici pak v průběhu února můžete ochutnat trojici piv českého typu: světlý ležák 11 , polotmavý ležák 12  a tmavý speciál 13. Tu doplní Vimperský zimní zázvorový speciál 13 . Otevřeno je vždy v pátek 17-22 a v sobotu 15-20....
	K pivům si můžete dát vybrané speciality studené kuchyně. Budete-li mít zájem, rádi vás pivovarem i provedeme.
	Pivo s sebou si můžete koupit i jindy, pokud v pivovaru někdo právě pracuje. Zazvoňte a pivo vám rád prodáme.
	Jste srdečně zváni!


