Úvod
Programy přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko
mají velmi dlouhou tradici, která započala již
v roce 1994. S ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti byly, jsou a budou nejčastěji podporovány projekty z oblasti
cestovního ruchu.
Jedním z nich je i projekt „Putování bez hranic
srdcem Evropy˝, v jehož rámci budou zhodnoceny přeshraniční turistické a naučné stezky
v oblasti Šumavy a Bavorského lesa. Vznikne
jejich síť včetně nového informačního systému. Prostřednictvím údajů o historii a vývoji
tohoto regionu se pro jeho návštěvníky stane
poznávání zážitkem. Dále budou realizována
dvě konkrétní investiční opatření v podobě rekonstrukce a rozšíření informačního centra na
křižovatce naučných stezek v Modravě a obnova kaple a hrobky sklářů v Dlouhé Vsi. Podpořena budou rovněž společná marketingová
opatření obcí z Mikroregionu Šumava-západ
a z ILE Nationalpark Gemeinden.
Nyní máte unikátní příležitost seznámit se
s projektem přímo v terénu. Jako bonus máme
pro prvních 50 přihlášených:
>>>	
individuálních účastníků připravenou
drobnou pozornost,
>>>	
rodin s dětmi připravený menší dárek.
Podmínkou pro získání drobnosti či dárku je
absolvování příslušného výletu. Neváhejte proto a registrujte se na va2016@centrum.cz
(jako kód uveďte název výletu, kterého se plánujete zúčastnit).
Těšíme se na setkání.
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Soutokem Modravského a Roklanského potoka vzniká v obci Modrava řeka Vydra. Vydejte
se s námi podél jejího toku k replice unikátní
technické památky, 72 metrů dlouhého dřevěného Hradlového mostu (tzv. rechle). V minulosti sloužily rechle (hrubé česlice) k usměrňování plaveného dřeva do Vchynicko-Tetovského
plavebního kanálu.
Trasa:
Modrava – Vchynice –Tetov –
Hradlový most (rechle) – Modrava
Začátek:
28. 9. 2016 v 09.00 hodin
před IC Modrava
(49°01‘25.5“N 13°29‘54.5“E)
celkem 5 km (lehká trasa)

Jeden z nejpůvabnějších výhledů na Šumavě
nabízí rozhledna na Pancíři. Oslavte s námi její
93. narozeniny. Odmění nás dalekými výhledy,
v případě jasného počasí spatříme i Alpy. Na
svazích hřbetu pramení tři řeky. Úhlava a Křemelná tečou do Severního moře, Řezná pak do
Černého moře. Po evropském rozvodí se vydáme také k sousedním vrcholům Habr a Můstek.
Trasa:
lanovkou na Pancíř (zdarma)
Pancíř – Habr – Můstek – Pancíř
Začátek:
28. 9. 2016 v 13.00 hodin
parkoviště Kaskády
(49°09‘31.9“N 13°13‘32.7“E)
celkem 6 km (lehká trasa)

