
      Zimní přechod šumavských hvozdů – MODRAVA 2022   
 

Ve dnech 27. – 30. 1. 2022 se uskutečnila první akce naší ÚS IPA, a to setkání 
běžkařů a turistů s ubytováním v návštěvnickém centru dřevařství (Dřevák) 
v šumavské Modravě. Po roční odmlce, kdy bylo ubytování ve zmíněném zařízení 
zrušeno a tím i několikadenní akce, se i letošní setkání (již 12. ročník) rodilo 
s menšími „porodními“ bolestmi. Nejdříve byla i letošní akce z důvodu obavy 
nárůstu nebezpečí nákazy covidem zrušena, ale po dalším vyhodnocení bylo 
rozhodnuto, že by byla škoda opět dlouholetou oblíbenou akci rušit – což se jako 
správné nakonec potvrdilo (viz níže).  
Přesto tato vzniklá situace možná ovlivnila rozhodování některých členů naší ÚS 
což se projevilo tím, že největší zájem o účast měli naši dlouholetí přátelé 
zejména z Novin pod Ralskem a z Oseku. Bohužel z velkého počtu členů naší ÚS 
se akce zúčastnili jen 3 (slovy tři) a i s připočtením rodinných příslušníků 
(vlastních manželek) nedosáhla účast členů IPA ani poloviny všech účastníků (ach 
jo).   
Toto však nemohlo ovlivnit spokojenost, jak s ubytováním ve zmíněném Dřeváku 
(a to ani po navýšení ubytovacích poplatků), tak i s výbornými zimními 
podmínkami jenž, na rozdíl od poslední akce v roce 2020, umožnily všem 
běžkařům zdolávat kilometry ve více či méně vzdáleném okolí Modravy.  
Epidemiologická situace neovlivnila ani pořádání dalších doprovodných akcí, 
které organizačně zajišťovala Eva Hanzíková, a to bowlingový turnaj „O pohárek 
Miloše Novozámského“ a taktéž regeneraci v sauně na „Klostermannce“. 
Bohužel ani dobře organizačně zajištěná akce někdy nevyjde – technická závada  
bowlingové dráhy zabránila natěšeným účastníkům ukázat své schopnosti.  
Náladu to samozřejmě nikomu nepokazilo, a tak po vyčerpávajících běžeckých 
výkonech přišlo vhod večerní společné posezení se sklenicí zlatavého moku, 
který nejen pomohl regenerovat fyzické síly, ale také přispěl k velmi věcné 
diskuzi o veškerých společenských tématech, a tak si přátelé z Novin odváželi 
zpět domů soudek prázdný, jak tomu bývalo i před rokem 2020.   
Závěrem lze konstatovat, že celá akce proběhla v duchu vzájemného přátelství a 
že všichni účastníci se těší již na další – 13. ročník ZPŠH, který by se měl konat ve 
dnech 26. – 29. 1. 2023, a že tento úspěšný ročník bude pobídkou i pro další členy 
naší ÚS při rozhodování o jejich účasti.  
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