
 
 

(Jarní?) Přechod šumavských hvozdů – Modrava 2020 
 

Ve dnech 16.-19. ledna 2020 jsme se sešli na první akci po Novém roce, kterou 

pravidelně organizuje IPA ÚS Plzeň. Tou je pobyt v ráji všech běžkařů a 

zároveň v jednom z nejkrásnějších míst Šumavy – Modravě. 

Ubytování (viz. foto č. 1) splnilo standardy, na které jsme od p. Doležala 

v penzionu „Dřevák“ za ta léta zvyklí. Což se však letos poprvé, za všech těch 

už 10 ročníků ZPŠH, nedalo říci o počasí, ergo sněhových podmínkách, které 

nám připravilo. Museli jsme proto hodně chodit pěšky a „obuti do běžek“ jsme 

mohli sbírat sněhové kilometry až v polohách od minimálně 1100 metrů nad 

mořem (viz foto č. 2). Na dobré náladě to však neubralo, neboť další společný 

program nebyl vůbec nudným. 

10 závodníků poměřilo své síly ve 2. ročníku bowlingového turnaje „O pohárek 

Miloše Novozámského“ (viz. foto č. 3). Vítězně z něho vyšla Eva Hanzíková, 

pravidelná a věrná účastnice ZPŠH, hned před velkou konkurencí Ládi Burdy a 

Tomáše Vopřady. Eva tak navázala na loňské výborné umístění svého manžela 

Marka, kterého letos ze soutěže vyřadila nemoc. Ta nakonec z celé expedice na 

poslední chvíli vyřadila více přihlášených účastníků. Síly vydané při sportu se 

zase nechaly příjemně zregenerovat v sauně u Klostermannů (foto zatím chybí). 

Nejpopulárnějším se, jako vždy, stalo každovečerní společné posezení 

v klubovně penzionu. Tentokrát sud piva z Novin p/R důstojně nahradilo bílé a 

červené víno, které až ze Sobůlek u Kyjova, spolu s vynikající slivovicí, přivezl 

náš kamarád Jožka Půček. Při koštu obého a za výborné hudební produkce 

nového účastníka „Lávy“ a zejména skvělých pěveckých čísel Lenky s Pavlínou 

se všechny večery vesele protahovaly. 

Závěrem patří velký dík všem účastníkům od Jirkova, Ralska, Prahy, Oseka až 

po Slovácko za prima přátelské setkání, a kromě již jmenovaných také Vaškovi 

Havrdovi a Láďovi Burdovi za přivedení nových kamarádů, k obohacení zejm. 

kulturní složky našeho modravského IPA pobytu. Nevíme sice, zda se 11. Zimní 

přechod šumavských hvozdů 28.-31. 1. 2021 kvůli „oteplování“ nestane spíše 

„přechodem jarním“; určitě však již nyní víme, že se v „Dřeváku“ zase všichni 

rádi potkáme.  

                                    Sepsal Jaroslav Antoš, 

                        za organizaci 10. ZPŠM zodpovědný 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

 



 


