
Přechod Šumavy 
 

Celých 100 km v běžeckých stopách po okolí krásné zimní Modravy 

absolvovali účastníci letošního (jubilejního) 5. ročníku akce Zimní přechod 

šumavských hvozdů, kterou od 5. do 8. 2. 2015 uspořádalo pro své členy a 

přátele IPA předsednictvo ÚS Plzeň. Díky hezkému počasí a více než dostatku 

sněhu jsme mohli navštívit na běžkách Březník, Černou horu, obě Kvildy, 

Poledník, Prášily, Churáňov, Bučinu a dokonce i vzdálené Knížecí pláně. Každý 

z dvaceti devíti účastníků si trasu mohl denně vybrat podle své momentální 

nálady a kondice. 

Večer byla možnost se jít prohřát do sauny, ale také na exkurzi do 

minipivovaru Lyer, vedenou samotným jeho stavitelem a majitelem. 

Samozřejmě, že do pozdních nočních hodin bylo veselo na "kulturce" 

romantické chaty Rybárna, kde jsme měli základnu, u krbu a soudku pěnivého 

moku. Svoji atmosféru měla též procházka pod mrazivou večerní šumavskou 

oblohou, zejména když je Rybárna opravdovou samotou. Od nejbližšího stavení 

cca 2,5 km vzdálenou. 

O veselé i napínavější zážitky neměli účastníci po celou dobu akce nouzi. 

Jen namátkou: hodinový návrat "neprošláplou" stopou na Poledník pro 

zapomenutý batoh či zcela vážně míněná otázka, jaké že to pivo v minipivovaru 

Lyer vlastně pijeme. 

5. ZPŠH se zúčastnili kromě členů naší ÚS, rovněž  členové a přátelé IPA 

od Tachova, přes Osek, Rokycany, Vlašim, Prahu až po Noviny p/Ralskem. 

Krom stížností, že to tak rychle uteklo, jsme nezaznamenali, že by někdo 

odjížděl nespokojený. Naopak všichni slibovali, že za rok zase přijedou. 

Příští (6. přechod) je plánován na Modravu v termínu od 28.-31.1.2016. 

Základnou se stane z loňska známý Dřevák. Garantem akce bude opět sám 

předseda naší ÚS Miloš Novozámský, když letošní 5. ročník díky jeho 

organizačním schopnostem klapl na výtečnou. Rádi bychom příští rok uvítali 

mezi účastníky další nové tváře! Budeme si přát, aby konečně mezi nimi byl 

také někdo s kytarou, či jiným nástrojem, při kterých by se dalo "zabékat". 

Prožil a zaznamenal  ..... Jarda Antoš - sekretář. 

 



 



 

 



 



 

 


