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Výrobky, řemesla a lidé

Značkou ŠUMAVA originální produkt®
se pyšní již 73 výrobců. Nováčky vám
představujeme na straně 6.

Šumava ﬁlmová

Šumava láká filmaře po dlouhá desetiletí.
Na straně 9 vám přiblížíme místa, která
se ve filmech objevila.

Jedinečná pohostinnost

Od minulého vydání novin bylo nově
certifikováno sedm ubytovacích/stravovacích
zařízení. Jejich nabídku naleznete na straně 7.

www.regionalni-znacky.cz • www.domaci-vyrobky.cz

Šumavská řemesla ve Stachách
aneb oživení řemeslné výroby
v pohraničí

Střípky odjinud
Vyšla publikace
„Regionální značení
napříč Evropou“

Před dvěma roky byla otevřena prodejna
ve Stachách, kde se může každý návštěvník
seznámit s řemeslnými výrobky, které získaly certifikát ŠUMAVA originální produkt®.
Obchod „Šumavská řemesla“ je umístěn ve
spodní části náměstí pod radnicí. Certifikované výrobky jsou vystaveny hned ve vstupní
části prodejny. Každý výrobce zde má své místo včetně bližších informací o něm. Takové
značení výrobků je již na Šumavě v povědomí široké veřejnosti. Výrobky označené samolepkou nebo visačkou s logem jsou vyhledávanými nejen mezi návštěvníky Šumavy,
ale ceněny jsou i místními obyvateli, kteří
jim stále častěji dávají přednost. Tyto výrobky se již několik let prodávají na různých
místech na Šumavě, např. v informačních
centrech nebo v obchodech s dárkovým zbožím. Zavedení značení výrobků přispívá
k oživení řemeslné výroby nejen na Šumavě,
ale i v jiných podhorských oblastech.
Někteří zaregistrovaní řemeslníci a výtvarníci jsou, zvláště v letní sezóně, tak vytíženi a jejich výrobky jdou na odbyt natolik, že nestačí pokrýt poptávku. Tak je tomu
například u dřevěných holubiček a vinutých
perel. Zájem je také o různé typy dřevěných
výrobků, miniknížečky, keramiku, bižuterii,
krajku, svíčky, dekorace a obrázky.

Šumavské srdce pro všechny
Zelená oáza klidu, protkaná průzračnými nitkami pramínků, skrytá
lesní zákoutí, panoramatické výhledy… Tak vnímají Šumavu její příznivci i milovníci.
V obchodě „Šumavská řemesla“ ve Stachách se může každý návštěvník seznámit
s podrobným sortimentem výrobků, jaký
nabízí i dříve otevřená prodejna v Sušici
v ulici Americké armády nebo i obchod
v Dlouhé Vsi u Sušice, který je letos otevřen
již dvacátým rokem. Jejich majitelka je zároveň i držitelkou certifikátu na produkt –
malované obrázky. Proto je v každém z těchto tří obchodů možno vidět poměrně velké
množství obrázků ze Šumavy. Jedná se o menší i větší zasklené obrázky, provedené kombinovanou technikou. Autorka obrázky sama
rámuje, a tak je možno vyhovět různým požadavkům zákazníků, co se týče provedení
obrázků i rámů.
V těchto třech prodejnách je zastoupeno
velké množství i dalších výrobků místních
řemeslníků, kteří regionální značku neužívají, avšak někteří z nich se již o toto značení vážně zajímají. Můžeme se tedy těšit na
další přírůstky do již poměrně rozrostlé rodiny certifikovaných výrobců.
Pokud si návštěvník Šumavy chce na památku odvézt opravdu místní výrobek, tak
značka se dvěma zelenými spirálkami mu to
zaručí. Mimochodem, zelená barva léčí a harmonizuje a levotočivá spirála zklidňuje. Doufejme, že zelená Šumava i zelené spirálky na
výrobcích místních řemeslníků budou i nadále přinášet návštěvníkům to, pro co se sem
stále vracejí.
Jana Adamcová
www.sumavaweb.wz.cz

Abychom Šumavu více otevřeli veřejnosti a mohli ji nabízet jako turistickou destinaci nejen u nás, ale i v zahraničí, bylo potřeba
sjednotit poměrně chaotickou propagaci.
Proto byla v loňském roce vytvořena nová
vizuální identita Šumavy jako turistického
regionu. Její součástí je i logo ve tvaru srdce,
které symbolizuje nejen vřelý vztah obyvatel
Šumavy i jejích návštěvníků, ale také typické, zaoblené vrcholky Boubína a Bobíku, pod
nimiž se vlní linie lesů, luk, potoků a řek.
Logo mohou do svých tiskovin používat nejen šumavské obce a města, ale i podnikatelé a další subjekty, kteří jsou zapojeni do cestovního ruchu. Nové logo Šumavy můžete
vidět v čerstvě vydaných informačních materiálech o Šumavě, které jsou k dispozici nejen v šumavských informačních centrech, ale
jsou také prezentovány na veletrzích cestovního ruchu v ČR
i v zahraničí.

Turistický
výletník
pravidelně
informuje
Novinkou pro letošní rok je elektronický zpravodaj „Šumavský výletník“,
který jsme začali vydávat od ledna, vždy jednou měsíčně.
Najdete v něm zajímavé články o dění

Pro každého zábava
v regionu, novinky a pozvánky na chystané
akce. Zpravodaj elektronicky rozesíláme do
informačních středisek a obcí, certifikovaným výrobcům, ubytovacím a stravovacím
zařízením i všem dalším zájemcům. Pokud
máte také zájem o zasílání elektronického
zpravodaje, můžete si rozesílku objednat na
icentrum@isumava.cz. Všechna čísla Šumavského výletníku jsou ke zhlédnutí a ke stažení na stránkách www.isumava.cz.

Vyžádejte si kalendář akcí
V tiskové i elektronické podobě jsme pro
vás před letní sezonou připravili kalendář akcí
na Šumavě a v Bavorském lese. Naleznete
v něm zajímavé kulturní, společenské
i sportovní akce, které vám zaručeně zpestří váš pobyt, každý si může vybrat to své.
Kalendář bude k dostání ve
všech šumavských informačních centech uvedených na
poslední straně těchto novin,
nebo elektronicky ke stažení
opět na www.isumava.cz, kde
naleznete i obsáhlý výčet mnoha dalších drobných akcí pořádaných v našem regionu.

KALENDÁŘ AKCÍ

Pro každého zábava

Kulturní a sportovní akce

na Šumavě a v Bavorském

lese
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www.isumava.cz

Velkému zájmu návštěvníků i místních obyvatel se těší
šumavští výrobci i provozova-

telé ubytovacích a stravovacích zařízení, kteří jsou držiteli značky „Šumava originální
produkt®“. Výrobci nabízí rukodělné kurzy
a workshopy, kde si sami můžete vyzkoušet
jejich řemeslo. Vyrobíte si třeba vlastní skleněný korálek, uvijete věneček ze sušených
rostlin nebo si namalujete hrneček v keramické dílně. Hýčkat můžete i své chuťové
pohárky. Vyzkoušejte rozmanitost šumavských pokrmů. Ochutnejte třeba čerstvě upečený chleba u lenorské pece, Rendlovy tyčinky nebo Krchlebské koláče. Nezanedbatelná
je také nabídka starošumavských pokrmů
v certifikovaných restauracích a hospůdkách.
Pro Šumavu jsou typická jídla z brambor,
zelí a hub. Vyzkoušejte některá tradiční jídla, třeba bramborový báč nebo střapačky se
zelím, jistě vás uspokojí svojí chutí a neopakovatelnou zemitou tradicí. Ucelený přehled
všech držitelů značky si můžete prohlédnout
na www.regionalni-znacky.cz, aktualizovaný
a doplněný tištěný katalog je k dispozici v šumavských infocentrech i přímo u držitelů
certifikátů.

Výrobci na vlnách českého
rozhlasu
Na Šumavě se značkou Šumava originální produkt® pyšní již
více než 70 výrobců.
Od loňského roku vysílá Český rozhlas České Budějovice pod názvem „Seznamte se
s pravými šumavskými výrobky“ reportáže
z návštěvy jednotlivých certifikovaných výrobců. Již odvysílané osmiminutové reportáže jsou uloženy také ve webovém archivu
ČR www.rozhlas.cz/cb.
Tým RRA Šumava, vydavatel těchto novin

Asociace regionálních značek, o. s., vydala publikaci „Regionální značení napříč
Evropou – Sdílení zkušeností v oblasti podpory regionálních produktů“ představující
různé přístupy ke značení místních produktů a služeb, které slouží ke zviditelnění lokálních
producentů a zpestření nabídky pro
místní obyvatele
i návštěvníky jednotlivých regionů.
Smyslem publikace bylo zachytit
a doplnit zajímavé příspěvky, jež zazněly
na mezinárodní konferenci konané na
podzim 2010 v rámci projektu „Sdílení
zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních
produktů“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v Operačním
programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Vedle příkladů z Irska, Velké Británie,
Španělska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Slovenska se v publikaci představily
i tři z nyní již patnácti regionů sdružených
v Asociaci regionálních značek. O publikaci Regionální značení napříč Evropou
si můžete zažádat na e-mailové adrese
info@arz.cz. Další informace, které byly
shromážděny v rámci přípravného výzkumu k projektu, jsou postupně publikovány na stránkách www.regional-products.eu,
jejichž cílem je vytvořit sdílený prostor
pro zprostředkování kontaktů a zkušeností v oblasti podpory místní produkce
a regionálního značení.

Další dva regiony
zavedly značku
pro místní produkty
Prácheňsko a Broumovsko se zařadily mezi regiony, kde se místní výrobci
a zemědělci mohou na svých produktech pochlubit regionální značkou. S logem značky PRÁCHEŇSKO regionální
produkt®, ve kterém se objevuje stylizovaný tvar zříceniny hradu Prácheň, se můžete setkat již na 37 produktech, které pro-

šly prvním kolem posuzování žádostí.
Pocházejí z území pěti místních akčních
skupin z okolí Strakonic, Blatné, Písku,
Vodňan a ze Středního Povltaví, které
značku zavedly v rámci společného projektu. Značku BROUMOVSKO regionální
produkt® koordinuje Agentura pro rozvoj
Broumovska a její komise zasedne poprvé na konci června. Symbolem značky se
staly zaoblené tvary pískovcových útvarů
typické nejen pro Broumovské stěny, ale
i pro další části CHKO Broumovsko, jejíž
území nová značka pokrývá.

Doma na ŠUMAVĚ.....
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Programy
pro veřejnost

Muzeum historických
motocyklů
Tradičním místem, kam směřují kroky
návštěvníků Šumavy, je Muzeum historických motocyklů v Kašperských Horách. Loni
bylo v soutěži Kudy z nudy vyhodnoceno
jako čtvrtá nejlepší aktivita na Šumavě. Soukromá sbírka historických motocyklů, jízdních kol a automobilů obsahuje přes 170
výstavních kusů. Kolekce je neustále doplňována a rozšiřována. Vystavované exponáty je možné zhlédnout nejen v Kašperských
Horách, ale také v Železné Rudě. Na návštěvníka zde čekají skutečné skvosty motoristického a automobilového průmyslu. Díky rozmanitosti vystavovaných exponátů si každý
přijde na své, uchváceni budou zajisté nejen
znalci, ale i laici či děti.

Muzeum historických motocyklů Kašperské Hory, Vimperská 12, Kašperské Hory
Otevírací doba během léta: denně
9.30–12.00, 12.30–17.00 hodin. Pro skupiny
je možné prohlídku objednat i mimo
otevírací dobu na tel.: +420 606 737 041.
Zdroj: www.historicke-moto.cz

Pravidla
splouvání Vltavy
Součástí Návštěvního řádu je také definice režimu splouvání na vodních tocích Vydra, Otava a Vltava. Tak, jak tomu bylo i v předchozích 2 letech, platí pro návštěvníky NP
Šumava, kteří budou chtít v letošním roce
splouvat řeku Vltavu v úseku Soumarský
Most – most u Pěkné, povinnost registrace.
Registrace se provádí buď prostřednictvím
internetového registračního systému, který
byl na stránkách www.npsumava.cz spuštěn
ve čtvrtek 21. 4., nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský
Most – v případě neobsazených míst.

Turisté mohou v letošním roce splouvat
tento úsek řeky Vltavy za následujících podmínek:
Od 1. 6. do 31. 10. může splouvat nejvýše
63 registrovaných plavidel denně po všechny dny v týdnu za podmínek, kdy výše hladiny toku je od 50 do 61 cm, nad 61 cm není
počet lodí omezen.
Platba za registraci – dospělí 100 Kč, děti
od 7 do 15 let 50 Kč a děti do 6 let zdarma.
Platba musí být uhrazena do 5 pracovních
dnů po předběžné registraci. Registrace bude
automaticky zrušena a platba vrácena zpět,
pokud podmínky pro registrované splouvání nebudou naplněny, tj. výška hladiny bude
pod 50 cm nebo nad 61 cm. Registrovaný
může zrušit registraci až 1 týden před zamluveným termínem, v takovém případě
mu bude platba vrácena. Každé registrované plavidlo obdrží v nástupním místě Soumarský Most registrační známku, kterou nalepí na viditelné místo v přední části plavidla.
Všechny informace o splouvání, včetně
aktuální výšky hladiny a registračního formuláře, naleznou návštěvníci Národního
parku Šumava na adrese Správy NP a CHKO
Šumava: www.npsumava.cz pod viditelným
odkazem „Splouvání Vltavy“.
Zdroj: Správa NP a CHKO Šumava

..........
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zprovoznění úseku železnice Železná Ruda –
B. Eisenstein, tvořivé dílny, astronomickou
přednášku a mnohé další. V nabídce jsou také
dvě celoroční akce – pro zájemce se budou
konat přednášky u Plešného jezera a od června do září se mohou v IS Prášily po předchozí dohodě promítat filmy o Šumavě. Návštěvníci si také mohou vybrat z 5 akcí,
které je nutné objednat – např.
cyklistický doprovod s výkladem, nebo doprovod po zaniklých osadách Stožecka.

Od začátku května je v informačních střediscích Správy volně k dispozici
tištěná forma letní části brožurky Programy pro veřejnost, kteLéto 2011
rá vyšla v nákladu 25 000 kusů.
Návštěvníkům nabízíme také
elektronickou verzi brožurky,
kterou je možné stáhnout ze stránek www.npsumava.cz v sekci
Akce pro veřejnost. Malí i velcí
v této brožurce naleznou tipy
na 181 různých akcí, které se
Programy
konají v přírodě, ale i v učebpro veřejnost
nách či v informačních střediscích. Z těch nejzajímavějších nabízíme např. povídání s Václavem Chaloupkem o natáčení
zvířecích večerníčků, prohlídku rybí líhně, program k 20. výročí znovu-

> www.npsumava.cz

Historická expozice Kaplicka
Muzeum historických motocyklů Železná
Ruda, Belvederská 1, Železná Ruda

.

Přijměte pozvání do nově instalované expozice, která se věnuje historickým řemeslům a životu venkovského lidu na Kaplicku.
Zastoupeno je zpracování lnu, mlynářství,
hamernictví, domácí výroba ze dřeva, provaznictví či plavení dříví na vorech. Uvidíte
modely mlýnů či zařízení na zpracování lnu,
model zákoutí s voraři na řece; nástroje a pomůcky, které lidem pomáhaly při práci i v do-

mácnosti a hospodářství. A na závěr nahlédnete do „selské světnice“.
Otevřeno: květen až září 9–16 hodin
(úterý–sobota).
Vstupné: 20 Kč, snížené 10 Kč
Kostelní ul. (na rohu náměstí), Kaplice
tel.: +420 380 312 689, +420 380 311 388
Zdroj: Infocentrum Kaplice

Více zábavy za méně peněz
Znáte speciální kartu, díky které může být
vaše dovolená bohatší o celou řadu zážitků?
Právě takovou mohou návštěvníci od 1. června získat v oblasti Lipenského jezera na jihu
Čech. Má název LIPNO CARD a je produktem společnosti destinačního managementu LIPENSKO, s. r. o.
Letos má svou českou
premiéru. Jejím hlavním
smyslem je poskytnout
hostům bonus za to, že si
vybrali jako cílové místo
dovolené Lipensko.
V sousedním Rakousku nabízejí už několik let
hostům podobné karty
s celou škálou nejrůznějších slev při návštěvách
sportovních, kulturních i společenských zařízení a zájem o ně podle informací z tamějších infocenter neustále stoupá. Dobré zkušenosti s regionální slevovou kartou LIPTOV
mají ale už i na Slovensku. I proto je manažer projektu LIPNO CARD Jan Jareš přesvědčen, že jihočeská karta si rychle získá
oblibu mezi hosty, kteří míří na dovolenou
do této oblasti.
„Pokud využijí všechny nabízené slevy,
mohou díky kartě ušetřit až 3 500 korun.
Všechny potřebné informace najdou v brožuře, kterou obdrží společně s kartou,“
vysvětluje Jan Jareš. Návštěvníci Lipna tak
dostávají možnost velmi přehledně se orientovat v nejrůznějších oblastech, které jim

Poznejte
Chanovice
Rádi poznáváte památky i přírodní zajímavosti? Vypravte se s námi do Chanovic.
Pro milovníky přírody doporučujeme Naučnou stezku „Příroda a lesy Pošumaví“
o délce 2,2 km s 9 zastaveními. Začíná v zámeckém parku v Chanovicích, vede na vrch
Chlum s rozhlednou a odtud k expozici lidové architektury, kde si prohlédnete více
než 10 historických staveb přenesených z jihozápadních Čech. Naučná stezka je zaměřena na poznávání přírody a vývoj lesa.
Dovede vás např. k Žižkovu kameni, k němuž se váže pověst o Žižkovi, čekajícím na
své zvědy, kteří měli prozkoumat přístup ke
zdejší tvrzi. Než se zvědové vrátili, Žižka
prý vyseděl v kameni důlek. Stezka je určena pro pěší a je obousměrná. Začátek naučné stezky je v chanovickém zámeckém par-

mohou nabídnout další dovolenkové zážitky. Slevy jsou vlastně bonusem navíc.
Možnost nabídnout je využili nejen poskytovatelé služeb na Lipně a v okolí, ale například i 40 kilometrů od obce Lipno vzdálený
hotel Almesberger u rakouského Haslachu
s největším vodním
světem s bazény
a saunami v oblasti.
Jeho provozovatelé
dobře znají systém
regionálních karet
hostů v Rakousku,
takže českou nabídku přivítali. Rakušané věří, že i nabídka
snížení ceny vstupného o 15 % může
být důvodem, proč se hosté od Lipenského
jezera vydají na výlet až k nim.
LIPNO CARD je snadno dostupná nejen
v lipenských infocentrech, ale získáte ji třeba i u ubytovatelů. Dospělý host zaplatí za
její pořízení 149 korun, senioři a studenti
129 korun a karta pro děti nad 6 let vyjde
na 99 korun. Některé slevy jsou jednorázové, jiné můžete využívat neomezeně po dobu
celých pěti měsíců její platnosti. „Tuto kartu hosta můžete mít u sebe na dovolené neustále. Je totiž rozměrem stejná jako každá
běžná platební karta, je voděodolná a vybavená čárovým kódem. Věřím, že bude mezi
hosty Lipenska hitem letošního léta,“ uzavřel Jan Jareš.
Zdroj: Lipensko, s. r. o., www.lipnocard.cz

ku. V Chanovicích určitě také navštivte
muzeum lidových řemesel, které se nachází v areálu zámku. Další zajímavostí v blízkosti Chanovic je Kadovský viklan (GPS:

49°24’2.997”N, 13°46’40.488”E), který leží
4,5 km východně od Chanovic u obce Kadov. Z Chanovic se k němu dostanete po
cyklotrase č. 2162. Okolím viklanu vede
značená naučná stezka.
Zdroj: www.chanovice.cz

Krok s přírodou
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„Rožmberská“ dovolená ve Vimperku
Pokud si již začínáte plánovat letošní dovolenou, nechte se nalákat naší nabídkou
a prožijte dovolenou s nádechem historie.
V letošním roce uplyne 400 let od úmrtí
Petra Voka, posledního mužského potomka
rodu Rožmberků. Protože byli Rožmberkové mimo jiné spjati také s městem Vimperk,
zapojili jsme se do tohoto projektu stejně
jako dalších 23 míst Jihočeského kraje.

A z historie znovu do současnosti. Rožmberský rok byl zahájen v neděli 22. května
na vimperském zámku. Při této akci byl představen nejen celý projekt, ale i nabídka kulturních akcí a místních podnikatelů.
Projekt je ozvláštněn tím, že jsou do něj
zapojeni již zmínění podnikatelé, kteří si pro
návštěvníky města připravili různorodá menu,
jež jsou stylizována do doby Rožmberků

„Celkem na 11 akcích se zájemci setkají s tradicí, a to
u Schwarzenberského plavebního kanálu – naši lektoři si připravili plavení dříví, setkání
s uhlíři a zahájení nebo ukončení 13. novodobé plavební sezóny,“ upřesnil Tomáš Jiřička
z oddělení marketingu Správy
NP a CHKO Šumava.
Zdroj: Správa NP a CHKO
Šumava

Školní výlety na Šumavu a do Bavorského lesa
Regionální sdružení Šumava v současnosti realizuje projekt „Školní výlety na Šumavu
a do Bavorského lesa“. Projekt si klade za cíl
vytvořit turistickou a kulturní nabídku regionu Šumava a příhraničního regionu Bavorský les, připravenou speciálně pro školní
děti a mládež.
Záměrem je přiblížit Šumavu žákům a studentům, zvýšit jejich zájem o cestování a vytipovat vhodné cíle a atraktivity pro školní
výlety. Předpokladem je v tomto případě fakt,
že děti podstatně ovlivňují rozhodování rodičů, kde bude rodina trávit svoji ať už letní
či zimní dovolenou, a že se tak žáci a studenti, kteří výlet absolvovali, budou do regionu
vracet na vícedenní pobyty. Nabídka školních
výletů bude zpracována elektronicky na webu
www.isumava.cz, na multimediálním DVD,
ale také v tištěné podobě ve formě průvodce.
Celý projekt bude doplňovat didaktický
materiál, určený žákům a studentům, který
prostřednictvím kvízů, testů a hádanek ově-

ří jejich získané znalosti a poznatky z regionu. Veškeré výstupy projektu budou poskytnuty především učitelům, ředitelům
a výchovným poradcům jako podkladový
materiál potřebný k plánování školních

výletů. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státním rozpočtem ČR.
„Investice do vaší budoucnosti“.
RRA Šumava

Vimperské panství koupil Vilém z Rožmberka v roce 1554. Jedním z prvních cílů nového majitele bylo uzpůsobit nepříliš pohostinný vimperský hrad dočasnému pobytu
dvora. V září 1565, při osamostatnění 26letého Petra Voka z Rožmberka, mu Vilém
předal do správy tři okrajová územní dominia - panství Soběslav s hradem Choustník,
tvrz Želeč s druhým panstvím a třetí panství vimperské. Petr, obdivovatel renesančního životního stylu západoevropských zemí,
si za své sídlo vybral gotický hrad ve Vimperku, protože zde již byly Vilémem provedeny některé stavební úpravy a on se tak
mohl soustředit na oživení sídla hlučným
společenským děním, loveckými zábavami
a hostinami. I když Petr Vok pobýval ve Vimperku jen málo, nezapomněl na vimperské
měšťany. V roce 1583 udělil cechovní výsady řeznickému cechu, v roce 1587 provaznickému cechu. V roce 1598 udělil Petr Vok
městu Vimperk právo vařit pivo a pivovaru
dovolil brát na otop dřevo z panských lesů.

a jsou lákadlem po celou sezonu. Ať už speciální pivo místního pivovaru, ošetření pleti
s růží, čokoládový rožmberský dukát, renesanční sklo a medovina nebo rožmberská
menu místních cukráren a restaurací, vybere si zde skutečně každý. Místa, kde vám tato
menu nabídnou, naleznete velmi snadno díky
jednotným vlajkám s logem Rožmberského
roku.
Z dalších akcí, zapojených do projektu
Rožmberský rok, nesmíme opomenout např.
červencové Setkání dřevosochařů (11.–15.
7.) dále akci Bitva na Wintembergu (6. 8.
2011), na které šermíři opanují vimperský
zámek, a pomyslnou třešničkou na dortu
bude akce s názvem Rožmberský Vimperk
(27. 8. 2011).
Ve Vimperku na vás čeká atrakcí ještě
mnohem víc, přijeďte se tedy přesvědčit na
vlastní oči! Veškeré informace o projektu
naleznete na adrese www.rozmberskyrok.
vimperk.cz.
Zdroj: Město Vimperk

Otevřené dveře památek v Horní Plané a okolí
Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí (www.ehd.cz).
Národní téma letošního ročníku v České
republice je „Památky – tvůrci panoramatu
našich měst a městeček”. V Horní Plané
a okolních vesnicích se při této příležitosti
bude 10.–11. září 2011 konat Víkend otevřených dveří památek, které jsou během
roku zčásti nebo zcela nepřístupné. Návštěvu památek na Hornoplánsku můžete spojit s příjemnou pozdně letní vycházkou či
výletem.

akvarelů Jany Peškové „Šumava“. Příjemným
zážitkem může být i procházka po Stifterově
parku na Dobré Vodě v Horní Plané – po lesoparku na starém poutním místě na návrší
nad městečkem s pomníkem Adalberta Stiftera, poutní kaplí, studánkou a jinými zajímavými či vyhlídkovými místy. Parkem
vede i naučná Stifterova stezka – vycházkový okruh kolem Horní Plané s informační-

Po celý víkend budou zpřístupněny muzejní expozice, výstavy a tři běžně nepřístupné kostely – kostel svaté Markéty v Horní
Plané, poutní kaple Panny Marie Bolestné
na Dobré Vodě v Horní Plané a kostel Nejsvětější Trojice v Hodňově.
V Památníku – Rodném domě „básníka
Šumavy“ Adalberta Stiftera (1805-1868)
v Horní Plané – je umístěna stálá expozice
o životě a díle spisovatele ve vztahu k jeho
rodišti a Šumavě. Konají se zde i další výstavy – výstava „Ze břehů staré Vltavy“ o krajině, domech a lidech před vznikem Lipenské přehrady, výstava k jubilejnímu roku
šumavského spisovatele K. Klostermanna
a výstava „Hornoplánsko v obrazech“. V Muzeu Zvonková v Zadní Zvonkové jsou zpřístupněny expozice „Zvonková, jaká byla“ –
o historii obce, o životě kněze „P. Engelmar
Unzeitig“ a „Tamhle jde Urzidil“ – o šumavských pobytech spisovatele Johannese Urzidila. V Rybářské baště v Olšině se seznámíte s expozicí o historii obce a rybníka,
rybářství a lesnictví.
V Česko-německo-rakouském vzdělávacím a setkávacím Centru Adalberta Stiftera
v Horní Plané je možné zhlédnout výstavu

Foto: © Daniel Selucký (www.selucky.cz)

mi panely, řadou vyhlídkových míst i koutkem s lesní pedagogikou. Při vycházce
i mnohými dalšími stezkami, cestami, pěšinami i „cestou-necestou“ se můžete nechat
unášet panoramatickými rozhledy a vyhlídkami na krajinu i s její pamětí … třeba „jen
tak“, pro setkání s geniem loci nebo pro poučení, že „…i panoramata našich měst a městeček si musíme chránit jako vzácný poklad.“
(www.ehd.cz)
Zpřístupnění památek ke Dnům evropského dědictví v Horní Plané organizuje
Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek
s řadou dobrovolníků. Bližší informace
o kompletním programu a otevíracích dobách naleznete na www.horniplana.cz a na
www.ehd.cz.
Zdroj: Centrum Adalberta Stiftera
v Horní Plané

Via Nova – nová poutní cesta přes Šumavu
Když se řekne poutní cesta, většině z nás
se vybaví obrázek pěšího procesí s křížem
a prapory, jak nám jej na zašlé fotografii ukazovala babička. Poutních cílů nebylo málo.
K těm blízkým, do Strašína nebo Kašperských Hor, chodili zblízka lidé ze všech stran,
ke vzdálenějším cílům jako na Svatou Horu
nebo ještě dále do štýrského Mariazellu se
cesty sbíhaly. Tyto prastaré poutní cesty dodnes žijí a my, zmateni hektikou okolního
světa, zvolna objevujeme jejich prapůvodní
smysl. Prosbu o sejmutí nebo alespoň ulehčení břemene, jež s sebou přinášíme.
Poutní cesta Via Nova, jejíž jedna větev
k nám nyní přichází z Podunají, je v mnoha
aspektech poutní cestou nového typu. Je záměrně koncipována poněkud „otevřeněji“,
bez nutnosti dojít k fyzickému cíli cesty.
Upřednostněna je zde vlastní podstata putování spojující Via Novu s mnoha jinými
poutními cestami – „Už sama cesta je cíl“.
Jde o chůzi samotnou a činnost jako takovou, o rozvoj z náboženského i spirituálního hlediska, hledání sebe sama a poznání
odpovědnosti lidského bytí. Na druhé stra-

ně, je-li tento cíl „po ruce“, jako v našem případě Svatá Hora u Příbrami, jen na poutníku samotném záleží, kde spatřuje svůj
vlastní cíl.

.

Vladimír Silovský, RRA Šumava
koordinátor české části společného
německo-českého projektu
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Železnorudské vrcholy IV,
Železnorudskem na kole II
Letní soutěže v šumavském regionu
V květnu odstartovaly svou letní pouť soutěže pro cyklisty i turisty na Železnorudsku.
Soutěže, které prostřednictvím Informačního turistického centra organizuje a sponzorsky podporuje město Železná Ruda, probíhají v období od 28. 5. do 28. 9. 2011
a pravidla jsou celkem jednoduchá. Jde o absolvování daných tras s kontrolními razítky,
čas a směr, kterým soutěžící trasy absolvují,
záleží jen na nich. Přitom nejde jen o to,
umístit na slosovací kupon požadovaná razítka, hlavním cílem je seznámit návštěvníky této části Šumavy se zajímavými přírodními místy. A tak v minulých ročnících
účastníci soutěží poznali vrcholy Špičáku,
Pancíře a Pod Polomem, prošli si 19,5 km
dlouhý Železnorudský okruh, podívali se
k Černému a Čertovu jezeru i k jezeru Laka,
na kole si projeli hřebenovku přes Pancíř
a Prenet do Zelené Lhoty a vraceli se Jižními stráněmi přes Hojsovu Stráž zpět do Železné Rudy.
A co je tématem letošních soutěží? Vracíme se opět na vrcholy, které však nejsou
až tak známé, a ještě méně známé jsou vyhlídky z nich. Jde o vrchol Polom s nádherným rozhledem a kótu u Hojsovy Stráže,
zvanou „Liebeshöhe“. Romantičtější místo
jen tak nenajdete. A cyklisté se podívají přes
Můstek na Suché studánky, přes Zhůří u Ke-

plí a Novou Hůrku se vrátí zpět do Železné
Rudy.
Soutěží se může zúčastnit každý, kdo si
vyzvedne slosovací lístek v ITC Železná Ruda
a tento vyplněný a opatřený soutěžními razítky zde odevzdá. Smutní nemusejí být ani
ti, kteří přijdou ke schránce s razítkem bez
slosovacího lístku. Razítko mohou otisknout
na cokoli a to jim bude v ITC po vyplnění
lístku uznáno.
Přesná pravidla soutěží včetně sponzorů
a cen naleznete na www.sumava.net/itcruda,
další informace pak přímo v ITC nebo na
tel.: +420 376 397 033.

Soutěže si mnozí turisté oblíbili tak, že se
již v předstihu zajímají o další ročník. Nejen
jim pak přejeme mnoho hezkých zážitků na
Železnorudsku, ale i na Šumavě vůbec.
V. Šebelík, ITC Železná Ruda

Bezplatné prohlídky historického centra Klatov
Tak jako v loňských letech, i v letošním
roce zve město Klatovy všechny návštěvníky Šumavy, aby se vydali na prohlídku jeho
historického centra a seznámili se s jeho historií a památkami. Toto bývalé královské
město, známé jako „brána Šumavy” nebo
„město karafiátů“, patří bezesporu k nejatraktivnějším místům v česko-bavorském
pohraničí.

I po skončení prohlídky se vyplatí zůstat
v Klatovech. Návštěvníci s dětmi zajisté ocení možnost vydat se po 226 schodech na

Prohlídky začínají filmem, který mapuje
historii města a ukazuje vývoj jeho jednotlivých památek. Tento zajímavý film je promítán v historických prostorách bývalého
dominikánského kláštera, nově zrekonstruovaného v roce 2007. Na film navazuje prohlídka klášterních prostor a přilehlého kostela sv. Vavřince.

V další části prohlídky se pak návštěvníci seznámí s historií arciděkanského kostela
a příběhem slavné klatovské Madony, kolem
Bílé věže dojdou na náměstí, kde navštíví
i klatovský klenot barokního umění – jezuitský kostel. Tady se seznámí s dějinami a působením jezuitského řádu ve městě a prohlédnou si zajímavou iluzivní malbu
kupole a oltáře.

O zvláštním tvaru stavby historického
kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy přemýšlí mnoho návštěvníků Železné Rudy.
Od 1. června až do 30. září tohoto roku už si
ale nemusí lámat hlavu, neboť mají jedinečnou možnost tento kostel 3x v týdnu – v pondělí, středu a pátek, vždy v 9 hodin – navštívit s doprovodem a zároveň si poslechnout
zajímavosti o tomto kostele. Zajímavosti nejen slyšet, ale i vidět na vlastní oči, neboť
součástí prohlídky je i výstup do kostelního
krovu.
Prohlídky začínají venku s upozorněním,
že výstup je na vlastní nebezpečí. Pokračuje
se výstupem na kůr a dále na půdu. Výška
kostela od podlahy k vnitřní špičce kopule
je cca 23 metrů, takže se výstup může zdát
celkem snadný. Ovšem vzhledem k dodatečné stavbě věžičky a pozdějšímu pořízení
varhan s měchy tomu tak není. Ale to už
bude moci prožít každý sám a není nutné
o všem psát předem. Průvodkyně, paní Kovácsová, pak na závěr uvnitř sakrálního prostoru poví mnoho zajímavého o historii stavby a vnitřním zařízení.
Vstupné platí pouze dospělí ve výši 25 Kč,
studenti a penzisti mají vstupné dobrovolné,
děti zdarma. K návštěvě a poznání tohoto
krásného kostela jsou všichni srdečně zváni!

Sportovní areál
Špičák v letní sezoně

Pravidelné sobotní prohlídky probíhají
v době letních prázdnin a na začátku září,
návštěvníci se při nich mohou dozvědět
mnoho zajímavostí z dějin Klatov a zároveň
se podívat i do míst, kam se běžný turista
nedostane.
Prohlídky Klatov jsou tak ideálním doplňkem dovolené na Šumavě a v Pošumaví, zkušenosti však ukázaly, že dokáží zaujmout také
samotné obyvatele města.

Do kostelního krovu…

Václav Šebelík, Infocentrum Železná Ruda

Nejzajímavější novinkou v období letní
sezony 2011 bude ve Sportovním areálu Špičák realizace celosezonní akce „Pohádkové
Česko“. Jedná se o projekt společnosti Škoda auto, který se v letošním létě zkušebně
Černou věž, podívat se tu na největší klatovský zvon a z ochozu pozorovat nejen celé
město, ale i vzdálené vrcholky Šumavy. Doporučit lze také návštěvu unikátní barokní
lékárny z 18. stol, jejíž nedávno zcela zrekonstruovaný interiér patří mezi nejzachovalejší v Evropě.
Bezplatné prohlídky historického centra
Klatov se konají každou sobotu od 2. července do 3. září.

Celý projekt poutní cesty Via Nova by měl
v co možná nejširší míře přispět k setkání
s lidmi, krajinou, historií i současností života podél celé stezky. Není asi možné krajinou jenom tak projíždět a nevnímat ji se
všemi jejími souvislostmi. A zároveň tiše neobdivovat dílo stvořitele. Otázky, jež si vnímavý poutník klade a na něž hledá prostřednictvím své pouti odpovědi, jsou intimními
pro každého z nás. Často jsou to právě místa odloučení, kde nám současný způsob života dovolí, alespoň na chvíli, soustředit svoji roztěkanou mysl.
Přál bych si, aby dosud stále ještě méně
známá místa jako Strašín, Dobrá Voda, Chanovice nebo Rožmitál či Březnice vzbudila
napříště u poutníků při jejich vyslovení konkrétní připomínku prožitků spojených s poutí po české větvi poutní cesty Via Nova. Přijďte, zahajujeme 11. září na Bučině u Kvildy.
Více na www.poutnicesta-vianova.cz

..........

uskuteční ve třech areálech v České republice. Smyslem celé akce je nabídnout návštěvníkům – většinou rodinám s dětmi – nenáročný program v době jejich pobytu.
Ve Sportovním areálu se připravuje cca
3 km dlouhá trasa z vrcholu Špičáku na Čertovo jezero a zpět do areálu. Po trase budou
rozmístěny tabulky s různými úkoly, při jejichž splnění bude každý účastník na konci
trasy odměněn drobným dárkem. Začátek
i konec celého výletu je v pokladně u dolní
stanice lanové dráhy. Celou trasou bude návštěvníky obrazně provázet pohádková postavička jménem Pěšinka. Trasa bude otevřena v polovině června 2011.

Prohlídky organizuje za finanční podpory města Klatovy místní profesionální průvodce Pavel Koura ve spolupráci se společností Úhlava, o. p. s.

Neméně významnou novinkou pro letošní letní sezonu je zapojení našeho Kona bikeparku do společné jízdenky nazvané GraVity card. Jedná se o celosezonní jízdenku,
která držitelům umožní jizdy v 11 bikeparcích v pěti zemích Evropy (Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko a Česká republika).
Zařazení Kona bikeparku Špičák mezi nejznámější bikeparky v Evropě je jednoznačným oceněním jeho kvality. Důkazem toho,
že se Špičák zařadil do extraligy bikeparků
v Evropě, je i opětovné konání Evropského
poháru ve sjezdu iXS EDC v termínu 30.–
31. 7. 2011. Je to jediný takto významný závod, který se uskuteční v České republice.

Zdroj: www.prohlidky-klatov.cz

Autor: Josef Treml

Začátek je v 9.30 hod. u Černé věže na
náměstí, prohlídka trvá asi 80 min. a koná
se za každého počasí a při jakémkoli počtu
účastníků.
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Na hradech i v muzeích na vás
dýchne stará Šumava
Vrátit se do časů, kdy Šumava byla plná
medvědů, nebo kdy se rodila unikátní technická památka Schwarzenberský plavební
kanál, po němž se plavilo ze šumavských
lesů dřevo k Dunaji, můžete i dnes. Stačí vzít
za kliku některého z hradů, zámků či muzeí,
kterých je i na Šumavě mnoho. Jejich sbírky
přibližují časy dávno zapomenuté, ale zanechaly po sobě spoustu stop, z nichž se narodila Šumava jiná, ta současná.

Šumavské skleněné perly pro Livii Klausovou
Velkou událostí v historii značky ŠUMAVA originální produkt® byla červnová návštěva prezidenta Václava Klause a jeho ženy
Livie Klausové v Plzni. Při této příležitosti
byla první dámě na plzeňské radnici předá-

Muzeum krajky
v Prachaticích
Jen několik kroků od prachatického náměstí, v Poštovní ulici, v pečlivě zrekonstruovaném renesančním domě, se nachází
Muzeum krajky. Tato sbírka historické paličkované krajky je i v evropském měřítku
výjimečná. Návštěvníci se mohou kochat
pohledem na skvostná díla krajkářek i krajkářů z celé Evropy, z oblastí proslulých výrobou paličkovaných krajek. Nejstarší vystavená krajka vznikla kolem roku 1600.
Dech se tají nad umem belgických krajkářek, které tvořily svá díla s pomocí až 600
párů paliček. Vystavené krajky byly vytvořené též ve Francii, v Itálii, Německu, na
Maltě. Samozřejmě nechybí ani česká a slovenská tradiční krajka, včetně příkladů jejího užití na zdobení krojů. Velmi obdivovaná je kolekce kovové krajky a ukázky
stolování v Čechách v letech 1900–1940. Samostatnou expozici tvoří díla významných
českých i zahraničních výtvarníků v oblasti

Šumava aktivně
Zajímavým příkladem, jak přiblížit a podporovat poskytovatele služeb a produktů
s certifikátem ŠUMAVA originální produkt®,
je strategie „Šumava aktivně“.
Její podstatou je vytváření zážitkových
programů, které by se uplatnily na trhu cestovního ruchu. Jedním z projektů, který
tuto strategii naplňuje, je i projekt „Aktivi-

na jako pozornost kazeta s náhrdelníkem
ze skleněných perlí, vyrobených paní Janou
Wudy z Nezdic na Šumavě. Tento prezent
vybral Plzeňský kraj právě proto, že má značku ŠUMAVA originální produkt®.

paličkované krajky druhé poloviny 20. století. Vystavené jsou i ukázky podušek, paliček i materiálů, které se používají v jednotlivých oblastech.
Muzeum je otevřeno od dubna do října,
o prázdninách každý den od 10 do 17 hodin, ostatní měsíce je v pondělí zavřeno.
Podrobnější informace naleznete na www.
muzeumkrajky.euweb.cz.
Zdroj: Muzeum krajky

Není pochyb, že Šumava svou drsností
tak trochu formovala náturu svých obyvatel. Muzejní expozice, hrady i zámky přinášejí zprávu o životě zdejších lidí a o jejich
snaze šumavský kraj pokořit, ale i obdivovat, pojmout za svůj domov nebo z něho utíkat do světa třeba s cirkusem. Počátky osídlení, formování zdejší flóry i fauny, ale
i ohlédnutí za dobou nedávno minulou,
to vše nabízejí muzea, hrady a zámky či interaktivní expozice některých infocenter.
Možná budete překvapeni, ale na Šumavě
jich najdete opravdu hodně.

Křižíkovo muzeum v Plánici, v rodném
domě významného českého vynálezce Františka Křižíka, přibližuje jeho životní úspěchy, prohlédnete si fotodokumentaci prvního elektromobilu nebo světelné fontány,
v bývalé schwarzenberské hájovně na Březníku se seznámíte s expozicí věnovanou šumavskému spisovateli Karlu Klostermannovi, která vám třeba prozradí, jaký měl Karel
školní prospěch. Muzeum příhraničí ve Kdyni vás přenese do doby největšího rozkvětu
přádelnictví a tkalcovství na Kdyňsku, a na
Jeleních Vrších nebo v Chvalšinách se dozvíte o významné technické památce své
doby – Schwarzenberském plavebním kanálu. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích pro vás v letošním roce připravilo
výstavu „Ve stopách rožmberských rybníkářů“, která, jak už z názvu plyne, je věnována
rybníkářství, rožmberským rybníkářům,
připomíná místního rodáka Štěpánka Netolického i Jakuba Krčína a seznámí vás s rybářskými tradicemi.

Tým RRA Šumava

Do Prachatic, za historií, zážitky a pohodou
Nevíte, kam za pohodou, zážitky či aktivní dovolenou? Město Prachatice otevírá právě pro vás svou bránu...
Prachatice, historické město roku 2002,
jsou téměř s 12 000 obyvateli významnou
turistickou destinací na bývalé obchodní
středověké „Zlaté“ stezce. Dnes je důležitou
evropskou spojnicí na cestě z německého
Pasova, Českých Budějovic, šumavského
Vimperka či lipenského regionu, která vás
zavede právě do Prachatic.

té solné stezce se potkáte v Prachatickém
muzeu. S krásou českých loutek, cirkusáctvím a kouzelnictvím pak v Muzeu loutek
a cirkusu. Řemeslnému oku neunikne galerie a muzeum paličkované krajky v ulici

pustit za historií, zážitky, sportovním vyžitím i odpočinkem u dobrého jídla a pití,
či kde se unaveni vyspat. Půjčit si u nás můžete audioprůvodce, který vás seznámí s historií města. Pro skupiny vám pak rádi zajis-

Foto: Vladimír Hrabák

Návštěvníky lákají Prachatice bohatou
historií, ale i řadou muzeí, galerií, pěších stezek, vyhlídek, cykloturistických i kulturních
nabídek, jejichž lahodným doplňkem je posezení v místních restauracích, cukrárnách
a malebných hospůdkách.

vuje již od samého začátku jejího vzniku
v roce 2005 Regionální rozvojová agentura
Šumava.
V první etapě došlo k vybudování internetového portálu www.sumava-volnycas.cz/
sumava-aktivne, který funguje jednak jako
základní rozcestník pro bezplatnou prezentaci poskytovatelů služeb a produktů,
a dále jako integrující nástroj pro vytváření
balíčků cestovního ruchu v daném regionu.

K největším zážitkům při návštěvě našeho města patří vyhlídka z věže kostela sv. Jakuba, kam zvolna vystoupáte po 152 schodech. V červenci a srpnu se můžete těšit i na
dvě noční vyhlídky v doprovodu renesančních postav. Nad městem se můžete pak pokochat celou Šumavou z 27 metrů vysoké
rozhledny Libín.
Nouze není u nás ani o jiné zajímavosti.
Procházka okolo Prachatických hradeb s pěti
zastaveními nabízí historická fakta z doby
výstavby hradebních opevnění, která odolávala dobývání města v průběhu staletí.

u náměstí. Milovníky výtvarných uměleckých směrů navnadí galerie Otto Herberta
Hajeka či výstavní a prodejní galerie v Dolní historické bráně, kde vás v termínu od
11. 7. do 31. 8. přivítá umění světoznámého
fotografa Roberta Vana.

tíme prohlídky s průvodcem. Na letní
sezonu jsme pro vás připravili nového tištěného průvodce „Prachatice, to nej…“
Už nyní se na vás těšíme v Prachaticích.
Více informací najdete na adresách www.
kisprachatice.cz nebo www.visitprachatice.cz.

Uvnitř města vás přivítají historické domy
převážně renesančního charakteru. S historií a rozkvětem města na staré obchodní Zla-

Při návštěvě města nezapomeňte navštívit turistické informační centrum, kde vám
rádi poradíme, co ještě jste neviděli, kam se

infocentrum Prachatice, Velké náměstí 1,
383 01 Prachatice, tel.: +420 388 607 574
e-mail.: infocentrum2@prachatice.eu

Šumavský Annín je ráj
nejen pro vyznavače
muškařského sportu

ty, historie, příroda a řemesla na Šumavě
a v Pošumaví“, jejímž iniciátorem a realizátorem je občanské sdružení Centrum volného času Šumava 2000 v Kašperských Horách za podpory Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Cílem tohoto projektu je zejména rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, tj. vytváření programů, které by umožnily maximální prožitek z krásné přírody
a z kulturně-historických tradic regionu,
z nichž značka ŠUMAVA originální produkt® vychází. Tuto regionální značku spra-

V druhé etapě by mělo dojít k realizaci konkrétní nabídky programů, které by komplexně obsáhly potenciál Šumavy.
Občanské sdružení Centrum volného času
v Kašperských Horách tyto aktivity dlouhodobě realizuje a zaměřuje se zejména na organizování dětských programů a volnočasových aktivit pro celou rodinu. V rámci
centra dochází pravidelně k prezentaci šumavských originálních produktů.
Centrum volného času, Kašperské Hory

Jen několik kilometrů ze Sušice, označované za bránu Šumavy, vytáčí Otava u nového sytě zeleného mostu elegantní oblouk.
Z jedné strany vystupují z vody vysoké skály, o kus dál se v ní už na rovince zhlížejí
chatky rozeseté mezi kopečky, jež vznikly
po vytěžení zlatonosných hornin. Kdo vyrazí od řeky hlouběji do lesa, narazí na cestu, která ho z chatařské kolonie vyvede přímo na sluncem zalitou louku. Od začátku
roku tady najdou zázemí v novém wellness
Hotelu Annín nejen vyznavači muškařského sportu.
V Anníně už v 70. letech minulého století vybudovali na Otavě odbočku a v ní pěkné sádky. Chovají tu pstruha duhového a nakonec se ukázalo, že zdejší voda, nasycená
rašelinou, jde nejvíc k duhu sivenu americkému. Nadívaný bylinkami a citronem je
specialitou hotelové restaurace.
Přímo proti hotelu se nachází sklárna
Annín, v níž se první oheň v peci rozhořel
už v polovině 18. století. Pořádají se tu prohlídky, ale už se tady sklo jenom leští a brou-
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Letos v červenci oslaví náš ateliér skleněného korálku čtvrté narozeniny. Vyrábíme
originální skleněnou bižuterii dle vlastních
návrhů a vzorů. V naší produkci nenajdete
dva stejné kusy, zakoupením korálku či šperku potěšíte sebe nebo své blízké „šumavským originálem“. Atelier navštívily v průběhu uplynulých let stovky turistů. Některé
z nich výroba okouzlila natolik, že se k nám
vrací opakovaně.

Obec Kvilda vás zve na besedy a promítání s fotografem Vladislavem Hoškem.
Akce se budou během letního období
konat na obecním úřadu na Kvildě v 1. patře, začátek vždy od 20 hodin. Během besed
nebude chybět nabídka několika obrazových
publikací o Šumavě, obrazových kalendářů
na rok 2012 a šumavských pohlednic.
Na letošní sezonu byla vydána nová obrazová publikace „Šumava malá velká“ od fotografa Vladislava Hoška, k dostání bude
na šumavských infocentrech i v knihkupectvích. Dne 28. 6. bude promítání spojeno
s autogramiádou nové knihy „Šumava malá
velká“.

V červenci a srpnu nabízíme návštěvu
v našem atelieru v úterý, středu a čtvrtek od
15 do 18 hodin. Můžete si u nás vyzkoušet
výrobu vlastního korálku a zjistit, jak úžasná je to práce. O víkendech pořádáme výu-

Korálky, vinuté
perličky, páteříky
Malé korálky, které nás od věků fascinují.
Napodobovaly drahé kameny, zdobily ženy,
sloužily jako platidlo nebo se jimi probíraly
ruce zbožných lidí při modlitbách. Proces
výroby pokřtěný ohněm jim dodává magickou energii, která v nich přetrvává velmi
dlouho. Nepřestávám žasnout nad tím, jak
lidé dokázali vymyslet přesné postupy, kdy
z křemene, potaše a dalších surovin a příměsí vzešlo ušlechtilé jiskřivé sklo, sklízející úspěchy a obdiv po celém světě.
Jednoduché korálky – páteříky – jsou se
Šumavou spjaty již po celá staletí, vyráběly
se ve velkém množství na mnoha hutích,
ze kterých jsou dnes leckdy jen zarostlé a zcela zapomenuté hromady kamení v lesích
nebo místní názvy, nad jejichž významem
se málokdo zamyslí. Jejich sláva vyhasla už
dávno, a přesto v některých z nás žije dál.
I ve mně se probudila při pohledu na malé,
nepravidelné, leckdy nedokonalé skleněné
korálky našich předků a pokusila jsem se ji
vložit do své práce. Do práce, která navazuje na staletou tradici, při níž zapomenete na
starosti všedního dne, zapomenete na běžící čas, únavu a plně se oddáte barvám a tvoření. Práce se sklem je krásná, a jakmile si
osvojíte základní dovednosti, otevírají se
před vámi nepřeberně možností, jak vytvořit svůj svět.

O výrobní dílně paní Heleny Knězové
v Hrádku u Sušice jsme vás již na stránkách
našich novin informovali. Pro letošní rok je
v její přední části připravena prodejní výstava aranžovaných sušených rostlin. Do
vazeb je použit jak exotický materiál, tak
především květiny a traviny z vlastního pěstování.
a Čechy. Obě přístupové cesty jsou ale pěkně do kopečka. Naštěstí stoupání brzy končí a před poutníky se otevře pohled na krásně opravený kostel. Na základech z 12.
století se tyčí gotika s původními freskami
a hned vedle je kostnice.
Příjemnou vycházku můžete zakončit kulinářským zážitkem v útulné hotelové restauraci, kde vám připravíme nejen místní
speciality, čerstvé ryby, grilovaná masa a tradiční česká jídla, ale i pokrmy světové kuchyně.
Patrik Jedlička, Hotel Annín

..........

Promítání snímků
a besedy

Prodejní výstava
dekoračních vazeb
a rukodělná dílna
v minigalerii Levandule

sí. „Leštíme ručně hlavně nápojové sety sto
let starou metodou. Zájem o takové výrobky je především v Německu. Zákazníky máme
i v Rusku, arabském světě a samozřejmě
u nás,“ říká ředitelka brusírny Stanislava Benešová s tím, že umí samozřejmě i další techniky. Od sklárny vede přímá cesta vzhůru,
na Mouřenec ke kostelu sv. Mořice, kde se
točil film Anděl páně. Vydat se můžete buď
po lesní cestě nebo po tzv. Vintířově stezce,
která připomíná mnicha žijícího na přelomu desátého a jedenáctého století. Mimo
jiné vybudoval i stezku spojující Bavorsko

.

Zpestřete si pobyt na Šumavě,
vyrobte si vlastní skleněný korálek

Souhrnný přehled všech zajímavých míst,
spjatých s historií, ale i mnoho dalších zajímavých informací a aktualit o regionu Šumava naleznete na portálu www.isumava.cz.
Přejeme vám hezké zážitky na vašich výletech nejen za poznáním.

Doma na ŠUMAVĚ.....

Léto 2011 – číslo 10

Pokud vás osloví i příležitost vyzkoušet si
své dovednosti a trpělivost při vlastní tvorbě, můžete si vytvořit sami letní kytici nebo
věnec v rámci tvořivé dílny. Lze tak zajímavým způsobem strávit třeba deštivé odpoledne. Nutná je předchozí telefonická domluva termínu na tel.: +420 721 643 933
přednostně ve dnech, kdy je zpřístupněna
výstava, ale lze domluvit i jiný termín při
počtu 3 a více zájemců. Poplatek za poskytnutý materiál je 50–200 Kč. Zájemci si mohou zakoupit i čerstvě sušený materiál pro
vlastní domácí zpracování.

kové kurzy, kde je možné nahlédnout do
tajů výroby na sklářském kahanu hlouběji.
V letošním roce jsme nabídku rozšířili
o dvoudenní kurzy i ve všední dny. Máme
pouze jednu podmínku, kurz organizujeme
minimálně pro dva a maximálně pro čtyři
účastníky. Doba trvání kurzu je cca 10 hodin a dozvíte se na něm všechny potřebné
informace o výrobě korálků. Naučíte se vytahovat skleněné nitě, zdobit s nimi korálky,
vyrábět různé tvary korálků od kuliček po
srdíčka. Možnost vyzkoušet si výrobu nabízíme jen dospělým a dětem od 13 let.
Nabízíme též prodej skleněných tyček pro
výrobu korálků a různých jiných pomůcek,
také bižuterní komponenty. Všechno zboží
si můžete koupit přímo v našem ateliéru
nebo prostřednictvím e-shopu. Bližší informace o nás, kurzech a e-shop najdete na www.
wudy.cz. Účastníkům kurzu a nejen jim doporučujeme ubytování v Nezdicích na Šumavě (www.apartman124.cz), které je držitelem certifikátu Šumava originální produkt®.
Atelier: Nezdice na Šumavě 34,
342 01 Sušice, telefon: +420 606 889 532,
+420 739 544 831

Proto vás srdečně zvu na akce pro veřejnost, které se i letos budou konat u příležitosti různých poutí, trhů, jarmarků, a kde
budu nejen předvádět výrobu ze skla, ale
hlavně vás nechám vyzkoušet, jak se s ohněm a sklem popasujete i vy. Menším dětem
či méně odvážným ráda pomohu s výrobou.
Odměnou vám pak bude vlastnoručně vyrobený korálek, památka na prázdniny či talisman pro štěstí. Za všechny konané akce

jmenuji malý, ale atmosférou nepřekonatelný řemeslný trh ve Stožci, naplánovaný letos na 4. 8. 2011, nebo akce pro veřejnost na
Březnické hájence nad Modravou, jejichž
termíny najdete v Programech pro veřejnost
vydaných Správou NP a CHKO Šumava a na
mých webových stránkách, kde budu také
průběžně informovat i o dalších jarmarcích,
kterých se v letošní sezóně zúčastním.
Zváni jsou všichni, malí i velcí, ti, kteří
přijdou prvně, i ti, kteří se vracejí.
Kontakt:
Hedvika Zahálková, tel.: +420 776 376 799
vinute.perle.sumava@gmail.com
www.vinuteperle.eu

Otevírací doba:
leden–květen a září: čt, pá 10–16 h;
červen–srpen: so, ne, po 10–16 h;
říjen–prosinec: po–pá 10–16 h; so 9–12 h
Těším se na vaši návštěvu!
Helena Knězová
Hrádek u Sušice 115
www.webtrziste.cz/knezova

Na Turnerově chatě se těšíme na léto!
K nejnavštěvovanějším místům Šumavy
patří naučná stezka Povydří, vedoucí lesem
po břehu řeky z Antýglu na Čeňkovu Pilu
anebo naopak.
I za největšího horka je procházka kolem
řeky ve stínu stromů příjemně osvěžující.
V otevřeném krbu uvnitř chaty sice oheň
praská i v létě, většina návštěvníků si ale vybere posezení na venkovní terase pod roztaženými slunečníky. Na kraji terasy už opět
stojí stan, pod kterým se točí naše originální zmrzlina s lesním ovocem. V prodejně
suvenýrů už jsou v regálcích krabičky sirek
ze Sušice, vyrobené přes zimu.
Nabídka restaurace doznala od letošní letní sezóny velkých změn. Rozloučili jsme se
se všemi jídly, k jejichž přípravě se užívají
mražené polotovary, nenabízíme ani tak rozšířené hranolky z fritézy, nýbrž poctivé české knedlíky ke svíčkové, domácí lívanečky,
ovocné knedlíky z tvarohového těsta a u nás
vyrobenou bažantí paštiku. I nudle do bažantího vývaru se vyrábějí v naší kuchyni!
Využíváme co nejvíce místních surovin,
maso nakupujeme z Volarských jatek, zvěřinu si vozíme z Petrovic, uzeniny v naší nabídce pocházejí z Vimperka a Sušice. Borůvky na žahour a houby na hřibovou polévku
jsou ze Šumavských lesů. Stehýnka z divo-

kých kachen proléváme Koutským 18° pivem a dochucujeme medem od místních
chovatelů včel. Na zapití nabízíme šest druhů točeného piva, abstinenti si ovšem dají
raději Lhenickou jablečnou šťávu ze samých
jablek (z žádného koncentrátu).
Děti se mohou jako každé léto pobavit dováděním Vydrýska (pravým jménem Míša),
který má ve svém venkovním výběhu před
chatou mladou společnici Mišku. V oddělené
části mohou vidět Matýska – vydru malou
(Aonyx cinerea), vychovanou u nás od malého mláďátka, původem z Asie. Obrovitému
zrzavému mainskému mývalímu kocourovi
Garfieldovi a jeho mladší družce Anušce přibyla konkurence černých kočičích dvojčátek
Míny a Týny (to je ta, co nemá černý flíček
na zadní bílé podkolence). Všechny kočičky si mohou děti klidně i pohladit.
Naše psí smečka osmi dobráckých bobtailů Maxipsů Fíků se na terasu dívá zpoza
plotu svého výběhu naproti chatě.
Papoušci Koko a Pepíček jsou také přes
léto se svými klecemi venku a mají rádi společnost.
Těšíme se na všechny letní hosty a věříme, že od nás budou odcházet nejenom nasyceni, ale také plní zážitků.
Všichni z Turnerovy chaty

S dětmi hurá
do pohádky

Otevřeno:
• duben, říjen, listopad – soboty, neděle
a svátky od 10 do 16 hodin
• květen, červen, září – denně od 9 do 17
hodin kromě pondělí
• červenec, srpen – denně od 9 do 17 h
Přijeďte se pobavit a trošínku zapohádkovat.
Milan Poláček, Pohádková chalupa

Za sedmero horami, za sedmero řekami
se nalézá malá pohádkové země, kde vládne víla Šumava a její pomocník Šumavous,
který ji stále doprovází. Společně chrání celou Šumavu, aby byla stále krásná a stále zelená. V této pohádkové zemi naleznete plno
kouzelných postaviček, víl, vodníků, rusalek, ale i čertů, čarodějnic a další pohádkové havěti.

Termíny besed:
• Šumava romantická: 7. 7., 19. 7., 2. 8.,
16. 8., 30. 8., 6. 9.
• Nepál, trek kolem Annapuren:
12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vladislav Hošek a obec Kvilda

Fotograﬁcké
workshopy
Fotograf Šumavy Vladislav Hošek vás
zve na fotografické workshopy do zajímavých a atraktivních lokalit na české i německé straně Šumavy. Pokud se chcete zdokonalit ve fotografování krajiny a jejího
detailu a naučit se lépe ovládat svoji zrcadlovku, můžete se přihlásit na e-mailové
adrese foto.hosek@seznam.cz

Termíny workshopů pro rok 2011:
Letní Šumava 12.–14. srpna na Lipensku
Podzimní Šumava 14.–16. října na Železnorudsku
Cena workshopu je 3 499 Kč (ubytování
v penzionu, polopenze, doprovod lektora,
zapůjčení stativů a různých objektivů). Více
informací na www.oehling.cz
Vladislav Hošek

Pokud chcete některé spatřit, navštivte
Pohádkovou chalupu v Mlázovech u Kolince nedaleko Sušice.
V červenci a v srpnu si děti užijí lidové
divadlo tety Terezy nebo si vymodelují vlastního skřítka v rukodělné dílně. Mohou se
povozit na ponících a nasvačit v občerstvení „U Šnečka“.

Co je nového v Šumavském pivovaru ve Vimperku? Dřevěný věšák
ve tvaru stromu
Pivovar, který zahájil svou činnost loni
originální produkt®). Během Rožmberského
v srpnu 2010, se na poli pivovarnictví a gastronomie postupně zabydluje. Kromě základního sortimentu piv (světlý
a polotmavý ležák a tmavý speciál) potěšil své hosty na Vánoce
pivem medovým, v zimě zázvorovým a na Velikonoce medovozázvorovým. Vimperská piva byla
velmi úspěšná i na prestižní celostátní Jarní ceně českých sládků:
Šumavský pivovar zvítězil v kategorii polotmavých ležáků a v kategorii speciálních tmavých piv
obsadil 3. místo.

Restaurace pivovaru nabízí dnes již ověřený a hosty oceňovaný výběr jídel šumavské kuchyně, jídel připravovaných na pivu
a specialit z čerstvých surovin místního původu (6 dodavatelů má certifikaci ŠUMAVA

roku nabízí menu specialit a pivo připomínající tuto historickou dobu.

Velký úspěch mají prohlídky
pivovaru s výkladem, jak se piva
vaří. Nekuřácké prostředí restaurace láká sportovce i rodiny s dětmi.
Přijďte k nám ochutnat Šumavské menu s další novinkou: pšeničným pivem Weissbier nebo
Rožmberské menu s ibiškovým
speciálem a posuďte sami, zda
Šumavský pivovar, jeho vimperská piva a šumavská restaurace – vše nositelé certifikace ŠUMAVA originální produkt® – dělají své značce čest.
Dej Bůh štěstí našim pivům!
Ing. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar

V letošním roce uvádí pan Hopfinger na
trh nový výrobek. Je to dřevěný věšák ve
tvaru stromu. Věšák může být z měkkého
nebo tvrdého dřeva,
nebo kombinace
dub/borovice, různých odstínů i velikostí. Lze ho připevnit na zeď nebo
předsíňovou stěnu.
Skládá se ze dvou částí – koruna a kmen,
které jsou spojeny
kolíky na dřevo a zaklíženy. Na věšáku
jsou dřevěné nebo kovové věšáčky.
Truhlářství Hopfinger,
Hracholusky 60

Doma na ŠUMAVĚ.....
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Seznamte se s pravými Houby na Šumavě rostou celý rok
šumavskými výrobky
Dalších 5 výrobků se může od letošního května pyšnit značkou ŠUMAVA originální produkt®, na této stránce naleznete jejich přehled. Celkový počet platných
certifikátů je v současné době 73, bližší
informace o všech výrobcích naleznete
na www.regionalni-znacky.cz/sumava.

užité, nemocné nebo uschlé kusy (trámy, stromy, větve, kořeny). A i v tomto „odpadním“
dřevu lze najít krásu, která oko potěší. Stačí
jednotlivé kusy oživit (očistit, upravit, dozdobit) a povznést je na úroveň bytového doplňku nebo součásti galerie. Největší odměnou

Takto označené výrobky je možno zakoupit přímo u výrobce na uvedené adrese.

Med
Historie medu je nesmírně bohatá a stará. Nejstarší kreslený doklad o využití medu
člověkem máme z doby před 15 000 lety.
Kresba pochází z Pavoučí jeskyně ve Španělsku a znázorňuje dva lidi při vybírání medu
ze skalní dutiny.
Naše včelstva máme umístěná na vrchovině Poluška, což je lidskou činností jen málo
dotčená krajina. Z rozsáhlých lesních komplexů s různorodou věkovou strukturou i dru-

je pocit, že věci dokážou sloužit i po svém
dožití. Rád kloubím krásu s ekologií.
Kontakt: Vladislav Adamec
Prášily 112, 342 01 Sušice
tel.: +420 728 266 541, ujakuba@centrum.cz
www.sumavaweb.wz.cz

Ojedinělý projekt houbové farmy, realizovaný rekonstrukcí původního zemědělského objektu v osadě Trhonín u Svaté Maří,
dnes poskytuje možnost využití čerstvých
hub ve vaší kuchyni celoročně, nejen v houbové sezoně.

Provoz mykofarmy byl zahájen 1. 10. 2009,
shodou neplánovanou, avšak symbolickou,
na Mezinárodní den vegetariánů. V tento
den k nám dorazil první závoz substrátu od
našeho dodavatele z Vierhöfenu u bavorského Wallersdorfu. Na farmě pěstujeme
především hlívu ústřičnou (pleurotus ostreatus), která získala pro své vlastnosti a kvalitu ocenění ŠUMAVA originální produkt®.
Obsah glukanů v hlívě ústřičné napomáhá
posílení imunity, proto má její konzumace
pro lidský organismus pozitivní přínos nejen v období chřipek. V rámci programu léčivé houby pěstujeme i shiitake (lentinula
edodes) a zkoušíme také polničku topolovou (agrocybe aegerita) jako další druh dřevokazné houby, která produkuje antibiotické látky, účinné proti celé řadě bakterií.

Skřítci a bytosti ze Šumavy

hovým zastoupením dřevin vystupuje nejvýše hora Poluška (919 m n. m.). Včely zde
chováme od roku 2000. U našeho medu zaručujeme vysokou kvalitu, neporušenost
všech biologicky aktivních látek, jakými jsou
enzymy, vitamíny a minerální látky. Náš med
obohatí vaši kuchyni a také domácí lékárnu.
Chov včel přináší užitek nejenom nám, ale
i celé okolní přírodě.
Kontakt: Rodinné včelařství Ratajovi
Malčice 14, 382 32 Velešín
tel.: +420 380 714 513, +420 775 714 513
martina@jihocesky-med.cz
www.jihocesky-med.cz

Stehýnka z divokých kachen
Stehýnka z divokých kachen jsou v současném jídelníčku velmi neobvyklá, možná
i exotická, zvěřina jako taková a pivo jako
přísada při vaření mají ovšem pradávnou
tradici. Kachní stehýnka na Turnerově chatě vaříme podle zděděného rodinného receptu získaného od paní Kopačkové z Petrovic. Stehýnka dusíme ve tmavém pivě se
slaninou a cibulí a nakonec hotové jídlo doslazujeme medem, čímž docílíme velmi příjemné sladce nahořklé chuti. Všechny suroviny pocházejí ze Šumavy, některé jsou
oceněny i značkou ŠUMAVA originální produkt®. Při přípravě jídla samozřejmě nepoužíváme žádné náhražky ani koncentráty.

Vzhledem k nebezpečí, že host kousne do
broku, který zasáhl kachnu při lovu právě do
stehna, máme na jídelním lístku upozornění: „POZOR – jídlo může obsahovat zbytky
střeliva!“ Ti hosté, kteří opravdu brok najdou,
to považují za privilegium a hrdě si jej odnášejí v ubrousku na památku.
Kontakt: Ječmínek, s. r. o.
Turnerova chata – Povydří
Poštovní kontakt: 341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Šumavské samorosty
Hlína, dřevo, kámen – přírodní materiály,
se kterými je život člověka spojen od nepaměti. Proto i člověk dnešní doby se těmito
materiály rád obklopuje. „Takřka denně jsem
v lese, nebo dřevo beru do ruky – stavím, vyrábím, řežu, topím. Zpracovávám hlavně po-

Při toulkách šumavskou přírodou mě její
krása zaujala natolik, že jsem si začal představovat, jak se v různých zákoutích, říčkách
a na pasekách schovávají skřítci, na mýtinách tancují víly. Představoval jsem si, jaké
by to bylo, kdybych mezi touto havětí našel
kamarády. Přání se stalo skutkem a najednou jsem je potkával, mluvil s nimi a tyto
příběhy jsem začal sepisovat. Příběhů najednou bylo tolik, že se mi zachtělo podělit se
o tato nevšední setkání i s ostatními lidmi.
Ke své velké radosti jsem napsal útlou knížku, kterou jsem načetl na nosič CD. Nese

Houby jsou potravinou, která je také užívána do jídel místo masa v době půstu. Šikovné kuchařky si všimly úžasné vlastnosti
hub – významné úspory času při přípravě

název „Jak jsem na Šumavě hledal skřítky
a našel kamarády“. V pohádkové dílně ve
Švihově, kde je vystaveno mnoho skřítků
a bytostí ze Šumavy, můžete vidět na vlastní oči jejich výrobu a dozvědět se o nich vše,
co vás zajímá, přímo od jejich autora a výrobce zároveň. Některé z nich jsou vystaveny také v pohádkové chalupě v Mlázovech,
v hotelu Grádl a Belvedér v Železné Rudě.
Kontakt: Jindřich Fábin
Pohádková dílna, ráj skřítků
nám. Dr. E. Beneše 142, 340 12 Švihov
tel.: +420 737 441 332
jindrichfabin@seznam.cz

Lenorské sklo malované
Autor je v přímé krevní linii z rodu svobodných šumavských „králováků“. Na tabulové sklo různých formátů maluje speciálními barvami. Páskou z pravé mědi se olepí
okraje a přicínují úchyty. Za ně se malby věší
do oken či na světlý podklad. V oknech vytvářejí nádherné vitrážové průhledy. Zrcadlovým postupem nanášení barev naopak na
spodní stranu skla vznikají tradiční šumavské „podmalby“. Na malovaných talířích pak
naleznete známá místa Šumavy a květinové
dekory. Každý výrobek je neopakovatelným
originálem. Šumavské motivy na skle a talířích zdobí interiéry v Kanadě i Novém Zélandě. V obchodě přivítá návštěvníky Charlie Oliver von Vajgar, největší kocour
Šumavy.
Kontakt: Mgr. Vlastimil Randák
Keramika-sklo „U kocoura“
Houžná 31, 384 42 Lenora
tel.: +420 388 438 660, +420 723 721 184
rendy333@centrum.cz

pokrmů. Vždyť taková voňavá bílá houbová omáčka s knedlíky může být hotova i za
půl hodiny.

Na možnost nákupu čerstvých hub přímo v mykofarmě si lidé v okolí rychle navykli a rádi ji využívají, nejen když je chuť

na bramboračku či kyselo. V nabízeném
sortimentu nechybí například sušené hřiby,
houbové koření a další speciality. Otevřeno
je v pracovní dny od 8 do 14 hodin. Pravidelně a s velkým úspěchem také houby prodáváme na farmářských trzích.
Snažíme se vrátit na Šumavu tradiční činnosti, které jsou spojeny s přírodou. Stejně
jako byla hlíva ústřičná v lesích a údolích
kolem potoků již od středověku vyhledávanou houbou časného jara a podzimu, tak
i hřiby jsou objektem zájmu pozdního léta.
Pokud jste vášnivými houbaři, kteří raději
houby sbírají, než konzumují, určitě vás potěší informace, že na letní období připravujeme výkup hřibovitých hub a lišek. Bližší
informace o výkupu se dozvíte na tel.
+420 773 602 699. Do budoucna plánujeme
výstavbu větší sušárny, pak bychom rozšířili výkup o další lesní plody a byliny. To jistě ocení všichni, kteří vnímají Šumavu jako
místo, které živilo a může živit lidi spjaté
s krásnou přírodou.
Petr Samec, Mykofarma Svatá Maří
www.houby.net, www.houby.eu,
www.mykofarma.cz

Už jste si někdy dali pivo s mnichem?
Takové pivo si můžete dát ve vyšebrodském minipivovaru. Úspěšné obnovení tradice vaření zlatavého moku z roku 1380 a pivo
pojmenované po prvním sládkovi, mnichovi Jakubovi z vyšebrodského kláštera, si vyžádaly revitalizaci původního designového řešení přebalu
produktů.
Po zdárné historické rekonstrukci podoby Jakuba se konečně
podařilo odhalit Jakubovu tajemnou tvář, která se
tak stala skutečnou. Úsměv
bodrého chlapíka vyzařuje radost, úctu k životu a jeho plodům
i láskyplný vztah k vaření piva. Nová
přehledná etiketa s usměvavým mnichem, s rozdílným barevným pozadím,
odpovídá jednotlivým druhům piva. Jakub
zaujal čestné místo na pivních lahvích (etiketách) a převzal tím i symbolický patronát
nad celým procesem stvoření piva ve vyšebrodském pivovaru. Designéři ze studia
srneczekdesign nalezli takové výtvarné řešení, v němž se snoubí láska, úcta k tradici
a poctivý přístup k vaření piva za využití
moderních metod.
Grafické zpracování odpovídá charakteru, kvalitě a zdraví prospěšné tekutiny –
nepasterizovanému pivu, vařenému podle
starobylé vyšebrodské receptury. Zůstávají v něm zachovány zdraví prospěšné látky, které jsou největší devízou živého piva
z vyšebrodského minipivovaru. Profesionalitu v oboru a kvalitu piva dokládá získaný certifikát Šumava originální produkt®.
Konzumentovi zaručuje, že pivo Jakub je
skutečně originální, čistě přírodní ale i přispívá k dobrému jménu šumavského regionu.

Návštěvníci, kteří zavítají do Vyššího Brodu za přírodními krásami či památkami, se
rovněž seznámí se způsobem a historií vaření piva a koneckonců i ochutnají nebo si
odvezou s sebou domů výtečné, hořké, prostě živé pivo JAKUB.
Návštěvou vyšebrodského
minipivovaru podpoříte váš
zdravý životní styl a ještě si
rozšíříte obzory v oboru,
který se v Čechách těší tak
vysoké oblibě.
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květiny, výrobky ze dřeva, krchlebské koláče a další. Z velké části budou zastoupeni
výrobci, kteří jsou držiteli ocenění ŠUMAVA originální produkt®. Během dne bude návštěvníkům k dispozici bohatě zásobený občerstvovací stan s možností ochutnat též
místní piva z pivovaru Belveder Železná
Ruda nebo Kout na Šumavě (více informací
též na www.kavarnanasumave.cz).
Pokud budete chtít podpořit tento záměr,
zastavit se k odpočinku nebo se přijít pobavit, jste všichni srdečně zváni.
Na shledání se těší Jan Egner

Rádi malujete? Tvoříte?
Máte bujnou fantazii a nevíte,
kde to využít?
Chceme Vám představit naši výtvarnou
dílnu nejen pro děti, kde nabízíme širokou
škálu možností k tvoření. Největší úspěch mají
textilní hračky, které si každý může podle své
fantazie a umu sám domalovat. Vznikne tak
krásná a originální hračka, která se nechá i vyprat. V nabídce je např. kočička, rybka, šnek,
panenka, andílek, čert, zajíc, princezna…
a budou další. Tvořivosti se meze nekladou,
můžete své umění vyjádřit i na tašku, peněženku či prostírání na stůl. Kdo je zručnější

Spojte příjemné s užitečným. Vydejte se na exkurzi
výjimečně zdravé hořké chuti v nejmenším jihočeském pivovaru. Ochutnejte historii,
nechte se unášet… Určitě vám zachutná.
Zdroj: Vyšebrodský minipivovar, www.
vysebrodskypivovar.cz

a nebojí se barev, má možnost si namalovat
ručně vyrobeného motýla, který se krásně vyjímá třeba doma na zácloně. Nemusíme být
žádní výtvarní umělci, a přesto se nám dílo
vždy zdaří a je to krásný originál.
Kromě zajímavé tvorby nejen pro děti nabízíme spoustu jiných ručně tvořených maličkostí pro potěšení a užitek. Kromě toho
u nás najdete např. veselé polštářky, voňavé
bylinkové sáčky, pytlíky na houby, zápichy
do kytek, keramické drobnosti, originální
tašky… a mnoho jiných radostí, které se skvěle hodí jako upomínkové předměty či dárky
vašim blízkým.
Více informací a podrobností naleznete
na našem webu www.balvinova.estranky.cz
nebo přímo u nás ve stánku. Najít nás můžete na různých akcích, poutích či různých
slavnostech. Těšíme se na vás.
Štěpánka a Tomáš Balvínovi, Volšovská 492,
342 01 Sušice, tel.: +420 602 493 475
www.balvinova.estranky.cz

.
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Šumavské „Šumavování“
má svou premiéru
ve Zdíkově
Před téměř třemi lety se v Praze zrodila
myšlenka na podnik, kde si hosté nejen odpočinou, ale také rádi zavzpomínají na čas
strávený na Šumavě. Tímto místem se stala
pražská Kavárna Na Šumavě, která svým
hostům v současnosti nabízí aktuální zdroj
informací ze Šumavy v podobě letáků či novin Doma na Šumavě. Objevit zde též můžete některé výrobky šumavských řemeslníků nebo ochutnat piva či malé pokrmy z této
oblasti.
Nejnovějším záměrem provozovatele podniku je uskutečnit 16. července ve Zdíkově
u Vimperka kulturní akci s názvem Šumavování, kde budou účinkovat místní hudební skupiny, jako Šumavští kamarádi, Švejk
music, Dudácké trio ze Strakonic, Pavel
Justich či kapely Albatros a Twistr. Vydechnout vám nedá ani ukázka dovedností místních obyvatel, kteří se budou prezentovat na
řemeslném jarmarku. K vidění bude například výroba keltské a chodské keramiky, ručně šitá zvířátka, paličkovaná krajka, sušené

Doma na ŠUMAVĚ.....

Léto 2011 – číslo 10

Certifikace ubytovacích a stravovacích
služeb na Šumavě se těší stále většímu zájmu nejen ze strany návštěvníků, ale i provozovatelů služeb v cestovním ruchu.
Poprvé se do systému značení přihlásila
i dvě ryze stravovací zařízení. V současné době je v certifikaci ŠUMAVA originální produkt® zařazeno 31 provozovatelů.
V tomto čísle novin vám představujeme
sedm nově certifikovaných zařízení. Podrobnější informace hledejte na našem
webu www.regionalni-znacky.cz/sumava.

Hotel Annín
Nový wellness hotel v údolí řeky Otavy nabízí nadstandardní služby. Originální architektura hotelu a stylově zařízené pokoje respektují šumavské tradice, ale zároveň
zaručují vysokou kvalitu i pohodlí. Všechny
pokoje jsou s balkonem nebo terasou. Stejně tak jídelníček je sestaven z kombinace
místní a mezinárodní kuchyně, jejím základem jsou vždy čerstvé a místní suroviny
(annínský pstruh). Restaurace s otevřenou
kuchyní, kde můžete obdivovat umění našich kuchařů. Terasa s možností grilování pro
72 osob. Letní otevřený cyklo-bar pro 20 osob.
Wellness centrum s vnitřním bazénem a dalšími službami jsou základem pro vaši celkovou relaxaci. Hledáte-li kombinaci sportov-

ního vyžití a oddechu v náručí čisté přírody,
jste u nás správně. Popis nabízených služeb:
Wellness centrum – vnitřní bazén, sauna, parní lázeň, vířivka, masáže. Bowling – 2 profesionální dráhy a bar pro 20 osob. Aktivity
v okolí: přímé napojení na cyklostezky, splavování a muškaření na Otavě, v zimě lyžování – vlastní vlek.
Kapacita: 22 dvoulůžkových pokojů
(některé s možností propojení a přistýlky)
a 4 čtyřlůžkové mezonetové apartmány.
Restaurace 70 osob. Konferenční místnost
50 osob.
Orientační ceník ubytování se snídaní:
Od 800 Kč/os./noc ve 2lůžkovém pokoji.
Děti do 3 let zdarma, od 4 do 12 let s 50%
slevou. Speciální prázdninové balíčky.

mo u hotelu. Sociální vybavení a televize na
každém pokoji jsou samozřejmostí. Samostatný vchod do hotelu.
Kapacita: 37 lůžek, restaurace 75 míst
Orientační ceník ubytování se snídaní:
již od 400 Kč/os.
Kontakt: Wellness hotel Marlin Nová Pec
Nové Chalupy 1 • tel.: +420 388 328 193,
+420 602 379 598 • info@wellnesshotelmarlin.cz
www.wellnesshotelmarlin.cz

Penzion na Habeši
Přivítá vás klidné a romantické prostředí
nádherných šumavských lesů pod středověkým královským hradem Kašperk. Chalupa
leží v nadmořské výšce 880 m n. m. u rozcestí Nový Dvůr na místě bývalé zemědělské
usedlosti s hospodou, 5 km od horského
městečka Kašperské Hory. Krásné místo pro

vaši rodinnou rekreaci. Ideální místo pro ty,
kteří rádi nazují pevné boty a jen tak se toulají. V okolí jsou cyklistické, turistické i běžecké trasy. Možnost sjezdového lyžování ve
Skiareálu Kašperské Hory. Nabízíme vám
příjemně strávené dny na samotě uprostřed
lesa s vyhlídkou na vrcholové partie Šumavy. Dvou až pětilůžkové nadstandardně vybavené pokoje, dle přání se snídaní. Osobní
přístup a pohodová atmosféra, příprava výletů různé náročnosti, k dispozici mapy a infomateriály, úschovna kol i lyží, parkování
u chalupy. K posezení příjemná terasa, možnost grilování a ohniště. K procházkám lákají lesy plné hub a borůvek. Na milovníky
historických památek se těší hrad Kašperk
vzdálený cca 800 m od chalupy. V blízkém
okolí lze probádat keltská hradiště Sedlo
a Obří hrad. Úchvatný pohled na překrásnou Šumavu se vám naskytne z blízké vyhlídky Pustý hrádek, dochované zříceniny
předsunutého opevnění hradu Kašperk, a na
druhé straně z rozhledny Na Sedle vzdálené
od chalupy 3 km.
Kapacita: 12 osob
Ceník: Ubytování v apartmánu do 4 osob
980 Kč/noc • Ubytování ve dvoulůžkovém
apartmánu 750 Kč/noc • Ubytování – pokoj
– od 280 Kč/ osoba /noc. Snídaně 80 Kč.
Pes 100 Kč (nutná předchozí domluva).

Kontakt: Hotel Annín
Annín, 342 01 Sušice, tel.: +420 376 399 909
info@hotelannin.cz • www.hotelannin.cz

Kontakt: Penzion na Habeši
Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 723 117 746
janosikovamilada@seznam.cz
www.penzionnahabesi.cz

Wellness hotel Marlin
Nová Pec

Penzion – restaurace
Vyhlídka

Rodinný hotel s osobním přístupem k hostům uspokojí svým zázemím každého. Rádi
přivítáme všechny milovníky kol, turistiky –
jednotlivce, skupiny i rodiny s dětmi. Každý
v našem hotelu a jeho okolí najde to, co
vyhovuje právě jemu. Specialitou naší kuchyně je příprava čerstvých ryb. Nabízíme
ubytování v moderních 2, 3 a 4lůžkových
pokojích, stravování pro ubytované je zajištěno v naší stylové restauraci, dále je k dispozici venkovní gril, wellness, whirpool, sauna, dětské hřiště, dětský koutek, billiard,
uzamykatelná úschovna kol a parkování pří-

Naší prioritou je, aby naši hosté byli nadmíru spokojeni a oblíbili si Šumavu tak, že se budou stále rádi vracet. Specializujeme se na pobyty s dětmi a tím budoucí hosty Šumavy.

Rodinný penzion Vyhlídka s restaurací nabízí
staročeskou šumavskou kuchyni. K restauraci
přiléhá skvěle vybavený dětský koutek. U penzionu je zahrada, která zvolna přechází v les.
Hosté mají k dispozici dětské hřiště, pískoviště, trampolínu, venkovní vyhřívaný bazén,
ohniště, udírnu, několik teras k posezení. Ubytování je ve dvou typech pokojů s vlastním
sociálním zařízením a turistické se společným

sociálním zařízením na patře. Zařídíme vám
i malý wellness program – saunu, masáže, v létě
i bazén. Stravování na přání hosta se snídaní
či polopenzí.

Kapacita: ubytování 32 lůžek a 6 přistýlek,
restaurace 80 míst, v létě 70 míst na terase.
Ceník ubytování se snídaní: pokoj s vlastním sociálním zařízením 572 osoba/noc;
pokoj turistický (společné sociální zařízení)
352 osoba/noc.
Kontakty: Penzion – restaurace Vyhlídka
Hojsova Stráž 7, 340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 390 114, +420 604 501 287
htrskova@tiscali.cz • www.penzion-vyhlidka.cz

Apartmány Braníčkov
Braníčkovský areál, který najdete v podhůří Šumavy, se skládá ze tří komfortně zrekonstruovaných stavení na okraji malé obce,
21 km od Klatov. Je obklopený krásnou šumavskou přírodou, pastvinami, lesy a loukami, kde naleznete pohodu a klidnou atmosféru rodinného komplexu pro vaši dovolenou,
stranou od rušné civilizace. Náš areál nabízí
mnoho sportovního, ale i relaxačního vyžití, např. bowling, minigolf, billiard, petanque, fitness s infrasaunou, vnitřní bazén se
slanou vodou, finskou saunu, whirpool...
V dosahu najdete i rozsáhlou síť cyklostezek,

tradičních receptur. Základní sortiment nabízí světlý a polotmavý ležák a tmavý speciál. Příležitostně se vaří i další speciální druhy piv. Velký úspěch mají prohlídky pivovaru
s výkladem, jak se piva vaří. V restauraci se
nekouří. Děti jsou vítány. Po ochutnání piva
ŠP Vimperk a šumavských specialit restaurace Šumavského pivovaru se k nám budete
pravidelně vracet. Vimperk od nás, pivo pro
vás!

Parkování je zdarma v objektu areálu, hlídané kamerovým systémem.
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Zeptejte se místních

Jihočeská kulajda
Suroviny: 3–4 brambory, hrst sušených
hub, svazek kopru, sůl, celý pepř, nové koření, bobkový list, kmín, 4 vejce, kelímek smetany, případně mouka na zahuštění
Kulajdu můžeme uvařit v jakoukoliv
roční dobu. Nemusíme mít vždy po ruce
čerstvé houby, můžeme je nahradit sušenými, které si uchovají aroma daleko intenzivnější. Hned na začátku vaření vezmeme pořádnou hrst hub a přelijeme je
horkou vodou. Než si připravíme další ingredience, stihnou nabobtnat a uvolnit své
vůně. Zvolme raději směs než jednodruhové složení, jako například hříbky.
Dále si oloupeme brambory, lepší jsou
moučnější druhy. Brambory rozkrájíme na
kostičky a vložíme do osolené vody. Přidáme čerstvě mletý kmín a bobkový list.
Do čtverečku gázy nasypeme asi 3 kuličky
nového koření, pět kuliček černého pepře

Kapacita: 50 míst
Ceník: ŠP Vimperk světlý nebo polotmavý
ležák 0,5 l – 30 Kč • ŠP Vimperk tmavý
speciál 0,5 l – 35 Kč • Cena stočeného piva
podle zvolené lahve či soudku.
Kontakt: Šumavský pivovar
Steinbrenerova 48/1, 385 01 Vimperk I
tel./fax: +420 388 310 511
rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Hospůdka „U Horejšů“

turistických tras i historických památek. Například jen několik kilometrů vzdálený státní hrad Velhartice, který vás přenese do doby
Karla IV., vás určitě zaujme. Rádi pro vás
zajistíme firemní akce, konference, sportovní a rekondiční pobyty, soustředění, svatby
a oslavy. V celém areálu je možnost připojení k internetu přes Wi-Fi.

..........

První zápis v naší kronice má datum již
31. 12. 1943. Mezi významnými hosty jsou
například Jiřina Štěpničková z ledna 1945,
Peter Harisonn – U. S. Army 1945, Karla Chadimová-Třísková a Jan Tříska jaro 1977 nebo
Tomáš Holý v letech 1978–1980. V novodobější historii Jan Stráský, čestný předseda klubu turistů a pověřený ředitel Národního parku Šumava, herci Eva Holubová a Alois
Švehlík nebo tehdejší ředitel pražské ZOO
Petr Fejk. Ze sportovního prostředí Jiří Raška, Rudolf Höhnl a především nejlepší česká lyžařka všech dob Kateřina Neumannová, mistryně světa a olympijská vítězka.
Hospůdka U Horejšů je významná svou historií sahající do předválečných let minulého století, interiérem i nabídkou jídel vařených podle starošumavských receptur.
Zajímavostí je, že prvně v historii po cca
sedmdesáti letech jsou vnitřní prostory hospůdky nekuřácké. Hospůdka patří do celého
areálu U Horejšů a tím kromě stravovacích
služeb nabízíme rodinné oslavy, firemní
akce, sportovní vyžití, ubytování, lyžařský
vlek, atd. Přijďte ochutnat naše speciality,

Kapacita: ubytování je 48 osob (včetně
přistýlek). Restaurace 70 osob.

a převážeme nití, nejlépe režnou. Po uvaření polévky koření z polévky snáze vyjmeme. Přidat můžeme i stonky kopru. Přilijeme nabobtnané houby i s vylouhovanou
vodou a vše přivedeme k varu. Vaříme tak
dlouho, až jsou brambory měkké.
Do kulajdy patří vejce. Ta můžeme zamíchat do vroucí polévky, anebo vyklopit
celé nejprve do naběračky a zvolna pak
dovařit v polévce. Druh smetany – sladkou nebo zakysanou – zvolíme podle své
chuti. Pokud použijeme smetanu zakysanou, stačí ji vmíchat až v samém závěru
a dále už nevařit.
Polévku zahustíme pšeničnou moukou.
Čerstvý, opláchnutý a posekaný kopr nasypeme až do uvařené polévky. Několik
delších snítek si můžeme nechat na ozdobení talíře.
Stanislava Neradová

Letní programy pro děti
Vážení přátelé Šumavy, milé děti,
po celou letní sezonu vás srdečně zveme
na návštěvu Centra volného času v Kašperských Horách. U nás najdete nečekané prostory pro zábavu, kvalitní služby pro rodiny
s dětmi a příjemnou rodinnou atmosféru.
Nabízíme např. vnitřní hernu (přes 100 m2)
se spoustou hraček, tělocvičnu, výtvarnou
dílnu, udržovanou zahradu s terasou, horolezeckou stěnou, velkou trampolínu a další
atrakce pro děti. Otevřeno budeme mít každý den kromě neděle od 10 do 18 hodin.

Ceník: od 1190 Kč za celý apartmán/noc
včetně volného vstupu do krytého bazénu
a fitness centra.
Kontakt: Apartmány Braníčkov
Braníčkov 9 • tel.: +420 733 121 111
branickov@email.cz • www.branickov.cz

Šumavský pivovar
s restaurací
Pod názvem Šumavský pivovar byl v roce
2010 otevřen minipivovar s restaurací, který najdete hned pod náměstím Svobody ve
Steinbrenerově ulici a který vaří piva značky
ŠP Vimperk. Restaurace Šumavského pivovaru nabízí hosty oceňovaný výběr jídel tradiční šumavské kuchyně, jídel připravovaných na pivu a dalších specialit z čerstvých
surovin místního původu (6 dodavatelů má
certifikaci ŠUMAVA originální produkt®).
Je to originální místo pro soukromé oslavy
či firemní akce. Na místě vařené a jinde neprodávané pivo se vaří v prostoru restaurace před očima hostů, dále kvasí v klasické
otevřené spilce a následně dozrává v ležáckých sudech v historických sklepích. Vyrábí
se nefiltrovaná a nepasterizovaná piva bez
umělých přísad a konzervačních látek podle

např. kachnu se zdíkovským drbákem, domácí bramborák, pečené koleno, borůvkové knedlíky, steak Rankl Seppa na hříbkové
omáčce nebo jen jednu z našich polévek,
domácí štrůdl či palačinky s lesní směsí.

Ceník: Stašská bramboračka
s houbami 29 Kč; 250 g Zelný sklářský
knedlík 88 Kč; Bramborák se šumavskou
směsí 89 Kč; 300 g Steak „Rankl Seppa“
s hříbkovou omáčkou 320 Kč; Palačinky
s lesní směsí 44 Kč; 700 g Kachna pečená
(1/2 kachny) s červeným zelím + zdíkovský
drbák 139 Kč

Od 4. 7. až do 26. 8. 2011 jsme na každý
den od pondělí do pátku, vždy od 15 do 18 hodin, připravili pro děti animační programy.
Děti si užijí plno veselých her, zábavy, poznají nové kamarády, také si něco zhotoví
při výtvarné dílně a vy sami si můžete užít
trochu volna. Program je vhodný pro děti
od cca 3 do 10 let. Cena 260 Kč/dítě včetně
veškerého materiálu, svačinky, odborného
instruktora; sourozenec 200 Kč. Vaše děti
vám také rádi pohlídáme. Podrobné informace na webu: www.sumava-volnycas.cz.

Kontakt:
Hospůdka „U Horejšů“
Zadov 19
tel.: +420 388 428 666, +420 777 606 887
info@uhorejsu.cz • www.sumava-zadov.cz

Kontakt: Centrum volného času
Šumava 2000 • Náměstí 7, Kašperské Hory
tel.: +420 603 253 242
info@sumava-volnycas.cz

Kapacita: 30 míst. Dalších 20 míst je
možno využít na kryté terase.

Přijďte si k nám hrát! Těšíme se na vás!
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•1
•2

Na zámku to žije!

Hotel Kašperk

Náměstí 3, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 324 113
info@hotelkasperk.cz
www.hotelkasperk.cz

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Apartmán 124

Chalupa Katky Neumannové

Nová Hůrka 242, 342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 387 099, +420 723 753 809
recepce@bikepenzion.cz
www.bikepenzion.cz

Nezdice na Šumavě 124, 342 01 Sušice
tel.: +420 739 544 831
info@apartman124.cz
www.apartman124.cz

384 73 Zadov 415
tel.: +420 777 016 645
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz

•

Zámek Hrádek se nachází v malebné krajině Pošumaví, 5 km od města Sušice nazývaného „branou Šumavy“. V zámeckém
areálu se celoročně konají kulturní aktivity nejen pro milovníky historie. Bohatý
program „Zámeckého kulturního roku
2011“ byl zahájen velikonočními prohlídkami zámku obohacenými o vystoupení
renesančních a barokních tanců.

•

3

•

Švihov

Chudenice
Rýzmberk
Kdyně

4

Waldmünchen

•

•

Zádumčivost krajiny, hluboké pohádkové
hvozdy, svěží květnaté louky či tajemná ledovcová jezera po dlouhá desetiletí lákaly
filmaře. Jedinečné šumavské scenérie
jim posloužily jako neprosto uni32
kátní exteriéry, které by patrně
žádný filmový ateliér ani trikoRabí
vé studio jen tak nevytvořily.
33

Klatovy

Klenová

38

Furth im Wald

5

37 36
35

6 7

•

•

Železná Ruda

8

9

Viechtach

•

Velhartice

39

Cham

•

31 30

Kašperk
Kašperské Hory

34

11

12

14

13

15

•
•

16
Vodník a Karolínka

Pod Churáňovským vrchem

Šumavské apartmány

Ubytování Lutovská

Hrádek 1, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 508 514, +420 725 083 093
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz

Churáňov 17, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz

384 73 Zdíkov 329
tel.: +420 602 450 804
apartmany@kocicov.cz
www.kocicov.cz

Petra Lutovská
Zdíkov-Albrechtec 330, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 400 415, +420 775 347 104
ubytovani@lutovsky.cz • www.lutovsky.cz

Hoslovice (mlýn) 30
 REŽIE: Jaroslav Hovorka  HRAJÍ:
Josef Somr, Filip Cíl, Ivana Korolová, Jakub
Gottwald, Václav Helšus, David Prachař, Jitka Sedláčková, Jan Skopeček, Miroslav Táborský a další.

Zde je malá ochutnávka připravovaných
vystoupení a výstav:
 První výročí od otevření Zámku
Hrádek
24. 6. 2011 – koncert Karavana Swingers Band
25. 6. 2011 – divadelní představení v zámeckém parku, hra Naši furianti v podání divadelního spolku Kolár

 Folklorní vystoupení Jiskra
5. 7. 2011 – Soubor písní a tanců Jiskra
v podání 30 účinkujících v zámeckém parku

 Hrádecká pouť

Aparthotel Šumava 2000

Pension – Biofarma Slunečná

Dvorec Nová Hůrka

Chata Klubu českých turistů

Náměstí 8, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 546 910
info@sumava2000.cz
www.aparthotel-sumava.cz

Slunečná 3, 384 51 Želnava
tel.: +420 388 336 108, +420 604 331 278
info@biofarma-slunecna.cz
www.biofarma-slunecna.cz

Nová Hůrka 241, 342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz
www.dvorecnovahurka.wz.cz

342 01 Prášily 100
tel.: +420 376 589 031, +420 724 215 142
irenaros@seznam.cz
www.chatakctprasily.cz

6. 8. 2011 – Koncert hrádeckého chrámového
sboru v zámecké kapli sv. Valburgy
7. 8. 2011 – Pouťová zábava v zámeckém parku

 Červen–září
výstava panenek, výstava obrazů malířky Simonetty Šmídové

Na stránkách www.zamekhradek.cz můžete sledovat stále aktualizovaný přehled
akcí.
Mimo plánované akce mohou hosté navštívit Muzeum Františka Pravdy, kde vám
průvodkyně poví o zajímavé historii zámku.

Jenišov 253, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 184, +420 607 710 880
info@hoteljenisov.cz
www.hoteljenisov.cz

Penzion u Černého kohoutka

U Hojdarů

Chata Kvilda

Nový Dvůr 88, 384 73 Stachy
tel.: +420 602 379 093
info@cernykohoutek.cz
www.cernykohoutek.cz

Nový Svět 9, 385 01 Borová Lada
tel.: +420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz
www.uhojdaru.cz

384 93 Kvilda 77
tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org

Hoslovice (mlýn) 30
 REŽIE: Zdeněk Zelenka  HRAJÍ: Martin Kraus,
Petra Tenorová, Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Jitka
Schneiderová, Martin Dejdar a další.

Nemocnice na kraji města / 2008, drama
(nové osudy, díl 8. – Nový vítr)

Zámek Český Krumlov 20
 REŽIE: Viktor Polesný  HRAJÍ: Josef Abrhám st., Eliška Balzerová, Saša Rašilov nejml., Jana Štěpánková, Vilma Cibulková, Tomáš Töpfer, Richard Krajčo, Martin Preiss,
Kamil Halbich, Oldřich Kaiser, Miluše Šplechtová, Danica
Jurčová, Jitka Ježková, Dana Černá, Jiří Bartoška, Helga
Čočková, Lucie Vondráčková, Hana Maciuchová, Libuše
Šafránková, Ladislav Chudík, Zora Jandová, Jiří Korn, Viktor Preiss, Marko Igonda, Ladislav Frej st. a další.

Tři životy / 2007, pohádka

Žežulka u Hartmanic 37, kostel sv. Mořice
v Anníně 36, Český Krumlov 20, vodní hrad Švihov 3,
zřícenina Helfenburk u Bavorova 26
 REŽIE: Jiří Strach  HRAJÍ: Jiří Štěpnička, Marek
Taclík, Jiří Dvořák, Kryštof Hádek, Alois Švehlík, Jana
Hlaváčová, Táňa Pauhofová, Lucie Černíková, Jan Pohan, Oldřich Vlach, Gabriela Vránová, Vojtěch Dyk, Aleš
Háma, Anna-Marie Valentová a další.

Rafťáci / 2006, komedie

26 Vltava pod Rožmberkem nad Vltavou, Branná –
tábořiště na Vltavě u Fíka, Rožmitál na Šumavě, vesnička
Rájov – Zlatá koruna, zřícenina Dívčí Kámen a tábořiště
pod zříceninou Dívčí Kámen
 REŽIE: Karel Janák  HRAJÍ: Jiří Mádl, Vojta Kotek,
Jiřina Jirásková, Veronika Freimannová, Pavla Tomicová,
Milan Šteindler, Běla Šarayová, Eliška Křenková, Hana
Baroňová, Jana Škopánová, Radka, Pavlovčinová, Sandra
Černodrinská, Šárka Vaculíková, Tereza Voříšková, Veronika Kubařová a další.

/ 2006, drama
Žežulka u Hartmanic (scény z „chalupy”) 37
 REŽIE: Jiří Menzel  HRAJÍ: Ivan Barnev, Oldřich
Kaiser, Julia Jentsch, Milan Lasica, Marián Labuda st.,
Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava,
István Szabó, Pavel Nový, Zdeněk Žák, Rudolf Hrušínský
ml., Petr Čtvrtníček, Jiří Šesták, Pavel Vondruška, Petr
Brukner, Jaroslav Tomsa, Oldřich Vlach, Jiří Knot, Naďa
Konvalinková, Ladislav Županič, Zuzana Fialová a další.

Iluzionista / 2006, drama, romantický, mystery

Český Krumlov 20
 REŽIE: Neil Burger  HRAJÍ: Edward Norton, James
Babson, Jessica Biel

Penzion Brücknerův Dům

Penzion Mechovský dvorec

Ubytování u Chladů

Chalupa Pazderna

Prášily 117, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 016 508
kreuzigerova@seznam.cz
www.bruckneruvdum.cz

341 92 Srní – Mechov 181
tel.: +420 376 324 063, +420 721 305 352
info@sumava-penzion-srni.cz
www.sumava-mechov.cz

Horská Kvilda - Korýtko 27
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 775 037 904, uchladu@seznam.cz
www.nasehory.cz/ubytovani-u-chladu

342 01 Nezdice na Šumavě 57
tel.: +420 603 415 013
hlavac@akmartinska.cz
www.nezdickachalupa.cz

Po prohlídce můžete navštívit vyhlášenou
restauraci a ochutnat pravou českou kuchyni v moderní úpravě. A kdo se chce ocitnout
v pohádce, může několik nocí strávit přímo
v zámeckých pokojích za příznivé ceny.

Anděl Páně / 2005, pohádka

hrad Kašperk 31, Kvilda 13, kostel sv. Mořice
v Anníně 36, Špičák 7, Kašperské Hory 34
 REŽIE: Jiří Strach  HRAJÍ: Ivan Trojan, Jiří Dvořák,
Jiří Bartoška, Klára Issová, Zuzana Stivínová, David
Švehlík, Zuzana Kajnarová, Oldřich Navrátil, Jiří Pecha,
Veronika Žilková, Josef Somr, Aňa Geislerová, Gabriela
Osvaldová, Jana Štěpánková, Oldřich Vlach, Jiřina Jirásková, Jana Hlaváčová, Stanislav Zindulka.

Ranč u zelené 7 / 2005, komedie, rodinný
(37. a 38. díl) Zadov 14

 REŽIE: Miroslav Balajka  HRAJÍ: Milena Steinmasslová, Miro Noga, Jana Štěpánková, Lubomír Kostelka, Patricie Solaříková, Robert Jašków, Kateřina Pospíšilová, Jiří Maria Sieber, Simona Stašová, Eduard Hrubeš,
Olga Lounová, Karel Urbánek, Claudia Vašeková, Dana
Verzichová, Helena Čermáková

Hop nebo trop / 2004, komedie, drama

Penzion Horská Kvilda

Penzion U Horejšů

Apartmány Eva

Turnerova chata

Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: +420 724 296 177
info@horska.cz
www.horska.cz

Zadov 19, 384 73 Stachy
tel.: +420 777 606 877, +420 608 606 887
info@uhorejsu.cz
www.sumava-zadov.cz

341 92 Srní 5
tel.: +420 723 925 304
sklenar.vaclav@tiscali.cz
www.sumava.net/apartmanyeva

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou) • tel.: +420 376 599 234,
+420 602 210 482 • info@turnerovachata.cz
ww.turnerovachata.cz

Budeme se těšit na vaši návštěvu. Rezervaci ubytování, restaurace a zámeckých
prohlídek lze domluvit na uvedených kontaktech.
Kontakt: Zámek Hrádek, s. r. o.
Hrádek 1, Sušice, tel.: +420 725 083 093
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz

Kratochvíle
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Kašperské Hory 34, Lenora – krytý dřevěný most 15,
Kovářov, Malšín 40
 REŽIE: Jiří Chlumský  HRAJÍ: Ivana Chýlková, Roman Zach, Marek Taclík, Martha Issová, Klára Sedláčková, Alice Bendová

Rok ďábla / 2002, dokumentární

zřícenina Rabí 33
 REŽIE: Petr Zelenka  HRAJÍ: Jaromír Nohavica, Karel Plíhal, Jan Prent, Čechomor, Jaz Coleman

Večerníčky: Méďové, Vydrýsek, ... / 2001–2002

Křemelná 10, šumavské slatě, a mnoho dalších míst
 REŽIE: Václav Chaloupek  HRAJÍ: Tomáš Töpfer,
Václav Chaloupek, Viktor Preiss

Strana 9

•

22

Volary
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Český
Krumlov

Freyung

Černí andělé

Vůně vanilky / 2001, drama

Kašperské Hory 34
 REŽIE: Jiří Strach  HRAJÍ: Barbora Munzarová, Jiří
Schmitzer, Jana Hlaváčová, Jiří Dvořák, Ladislav Županič,
Pavel Kříž, Michaela Maurerová, Aleš Háma, Roman Štolpa, Michal Čeliš, Jaroslava Obermaierová, Antonín Procházka, Vlastimil Zavřel, Matěj Hádek, Filip Tomsa a další.

Hurá na medvěda! / 2000, rodinný

Rejštejn 35, zřícenina Rabí 33
 REŽIE: Dana Vávrová  HRAJÍ: Max Riemelt, Ivana
Chýlková, Götz Otto, Jiří Krytinář, Dana Vávrová, Michael Roll, Naďa Konvalinková, Rudolf Hrušínský ml., Karel
Heřmánek, Josef Carda, Armin Rohde a další.

Jezerní královna / 1998, pohádka

Plešné jezero 17, Nová Pec u Lipenské přehrady 18
 REŽIE: Václav Vorlíček  HRAJÍ:Jitka Schneiderová,
Ivana Chýlková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Miroslav Táborský, Rudolf Hrušínský ml., Jan Niklas, Sunnyi
Melles, Martin Faltýn, Jaroslava Obermaierová, Jiří Tomek,
Nikol Štíbrová, Svatopluk Matyáš, Oldřich Velen, Bohumil
Klepl, Valérie Zawadská, Dana Morávková, Karel Polišenský, Barbora Fišerová, Ľudovít Cittel, Radek Škvor a další.

Princezna ze mlejna / 1994, pohádka

Žichovice 33, Nahořany 29, zřícenina Helfenburk 26
 REŽIE: Zdeňek Troška  HRAJÍ: Andrea Černá, Miroslav Zounar, Yvetta Blanarovičová, Alois Švehlík, Otto Ševčík, Ladislav Županič, Lucie Bílá, Radek Valenta a další.

Bylo nás pět / 1994, komedie

vlakové nádraží Omlenice u Kaplice 40
 REŽIE: Karel Smyczek  HRAJÍ: Adam Novák, Sandra Nováková, Gabriela Wilhelmová, Dagmar Havlová –
Veškrnová, Valentina Thielová, Lenka Termerová, Ljuba
Krbová, Naďa Konvalinková, Jiřina Jirásková, Nela Boudová, Pavel Zedníček, Oldřich Vízner, Bohumil Vávra, Václav Vydra nejml., Ondřej Vetchý, Michal Suchánek, Jiří
Strach, Karel Smyczek a další.

Nesmrtelná teta / 1993, pohádka

Horšovský Týn 1
 REŽIE: Zdeněk Zelenka  HRAJÍ: Jiřina Bohdalová,
Filip Blažek, Barbora Bobulová, Jaromír Hanzlík, Vlastimil Brodský, Eduard Cupák, Naďa Konvalinková, Jiří Lábus, Petr Nárožný, Filip Renč, Libuše Šafránková a další.

Slunce, seno, erotika / 1991, komedie

Hoštice u Volyně a okolí 28
 REŽIE: Zdeněk Troška  HRAJÍ: Helena Růžičková,
Stanislav Tříska, Veronika Kánská, Jiří Lábus, Jaroslava
Kretschmerová, Miroslav Zounar, Luděk Kopřiva, Pavel
Vondruška, Jiřina Jirásková, Jiří Růžička ml., Valerie Kaplanová, Martin Dejdar, Oldřich Kaiser, Jaroslava Hanušová, Martin Šotola, Vladimír T. Gottwald

Dobrodružství kriminalistiky

/ 1989–1993, krimi, drama, dobrodružný
Český Krumlov 20
 REŽIE: Antonín Moskalyk  HRAJÍ: Boris Rösner, Petr
Kostka, Martin Růžek, Barbora Hrzánová, Libuše Švormová, Ladislav Potměšil, Ladislav Mrkvička, Radoslav Brzobohatý, Simona Stašová, Valerie Kaplanová, Michal a Vladimír Dlouhý, Jiří Klem a další.

Slunce seno a pár facek / 1989, komedie

Hoštice u Volyně 28
 REŽIE: Zdeněk Troška  HRAJÍ: Broněk Černý, Jiřina
Jirásková, Veronika Kánská, Pavel Kikinčuk, Luděk Kopřiva, Jaroslava Kretschmerová, Jiří Lábus, Petra Pyšová,
Jiří Růžička, Helena Růžičková, Martin Šotola, Marie Švecová, Stanislav Tříska, Pavel Vondruška, Miroslav Zounar
a další.

Hop – a je tu lidoop / 1977, komedie

Pan Tau a cesta kolem světa / 1969–1972,

Zámek a město Český Krumlov 20
 REŽIE: Milan Muchna  HRAJÍ: Josef Kemr, Josef Vinklář, Josef Somr, Vladimír Dlouhý, Monika Hálová, Otakar
Brousek ml., Josef Větrovec, Karolina Slunéčková, Světla
Amortová, Zdena Hadrbolcová, Gabriela Vránová, Marie
Rosůlková, Karel Vochoč, František Blahoňovský, Josef Dvořák, Václav Lohniský, Ivan Vyskočil, Jiří Lábus, Jan Teplý
st., Miloslav Šimek a další.

Osada havranů / 1977, dobrodružný, historický

40
Lipno

Vítkův Hrádek

/ 2001, krimi, thriller
hrad Velhartice 38
 REŽIE: Filip Renč, Petr Slavík, Petr Kotek, Juraj Herz,
Igor Chaun, Zuzana Zemanová - Hojdová, Ivan Pokorný,
Lucie Bělohradská  HRAJÍ: Ladislav Frej st., Saša Rašilov
nejml., Petr Kostka, Rudolf Hrušínský ml., Barbora Hrzánová, Vladimír Dlouhý, Stella Zázvorková, Jiří Schmitzer,
Vladimír Škultéty, Ivana Chýlková, Marek Vašut, Pavel
Řezníček, Simona Stašová, Radek Holub, Filip Blažek, Karel Roden, Zuzana Stivínová ml., Gabriela Filippi a další.

Šumava vlídná i syrová se objevuje v českých filmech a často hraje roli podstatnou.
Výstižně pomáhá podkreslit osudy hlavních

aktérů. Kde jinde se může zjevit Jezerní královna režiséra Václava Vorlíčka než na Plešném jezeře? Večerníčky Václava Chaloupka
vrátily alespoň na chvíli medvíďata tam, kam
kdysi patřila, a legendární Vašek v podání Tomáše Holého nemohl trávit prázdniny nikde
jinde než právě pod jezevčí skálou, na pytlácké stezce a za trnkovým keřem. Připravili jsme připomínku těch nejznámějších filmů, v nichž se Šumava objevuje. Pokud vám
některé lokality budou povědomé a nebudete si jejich identifikací jisti, podívejte se na
web www.filmovamista.cz, kde se dozvíte mnohem víc o pohybu filmařů nejen po Šumavě.

Filmaři na Šumavu se svými štáby léta směřují poměrně často a je jedno, zda natáčejí pohádku, komedii, seriál či historický film. Šumavská příroda má ojedinělou atmosféru,
která beze zbytku zapadá do mnohých scénářů. Sama dokáže vykouzlit napětí, stačí jen
nechat dopadat mlžný opar nad bažinou nebo
zachytit černočerné stmívání v hlubokých lesích. Nabídne romantickou pohodu pro princezny, ale i dramatické záběry pro tragické
příběhy lidí, prchajících přes železnou oponu.

Prachatice

23

Kouzla králů / 2008, pohádka

Obsluhoval jsem anglického krále

Hotel Jenišov

27
Vimperk

26

Grafenau

/ 2010, pohádka

Zámek Hrádek

28

29

10
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•

..........

Filmová místa na Šumavě

Horšovský Týn

Domažlice

.

Záblatí 24, okolí Volar 16, podél toku řeky Blanice
 REŽIE: Jan Schmidt  HRAJÍ: Jiří Bartoška, Ludvík
Hradílek, Marie Sýkorová, Bohumil Vávra, Vilém Besser,
Ivan Luťanský, Bořivoj Navrátil, Václav Hladík, Václav Stýblo, Jan Prokeš, Jaroslav Mařan, Václav Wittmann, Marie
Popelková, Lenka Machoninová, Eduard Cupák, Roman
Skamene a další.

Na veliké řece / 1977, dobrodružný, historický
Chlapci a chlapi (seriál ČT) / 1988, drama

Boletice 21, Prachatice a okolí 23
 REŽIE: Evžen Sokolovský  HRAJÍ: Martin Zounar,
Eva Vejmělková, Rostislav Kuba, Milena Dvorská, Zdena
Hadrbolcová, Míla Myslíková, Bronislav Poloczek, Jaroslav
Moučka, Ladislav Županič, Kateřina Lojdová, Jiří Krampol, Ivana Andrlová, Jiří Štěpnička, Roman Hájek, Jaroslava Adamová, Václav Mareš, a další.

Copak je to za vojáka / 1987, komedie

Klatovy – sál na radnici a Masokombinát 4
Klatovy, žel. most nad silnicí E 53, Běšiny 39
 REŽIE: Petr Tuček  HRAJÍ: Jiří Langmajer, Karel Roden, Veronika Gajerová, Vítězslav Jandák, Oldřich Velen,
Tomáš Valík, Jan Skopeček, Bronislav Poloczek, Jan Pohan,
Daniel Landa, Jan Kraus, Michal Kocourek, Jan Kuželka,
Valentina Thielová, Mirko Musil, Vlasta Meszarošová, Miriam Hynková, Václav Vydra a další.

Páni Edisoni / 1987, rodinný

kostel sv. Vojtěcha ve Lštění 27
 REŽIE: Vít Olmer  HRAJÍ: Jakub Wehrenberg, Jiří
Strach, Jitka Molavcová, Jiří Schmitzer, Viktor Nejedlý, Vladimír Hrubý, Karel Smyczek, Eva Holubová, Franta Kocourek, Luděk Kopřiva a další

Slunce, seno, jahody / 1984, komedie

Hoštice u Volyně 28, Dobrš 30
 REŽIE: Zdeněk Troška  HRAJÍ: Miroslav Zounar, Vlastimila Vlková, Helena Růžičková, Jaroslava Kretschmerová, Jiřina Jirásková, Veronika Kánská, Hana Čížková, Pavel Vondruška, Jiří Lábus, Luděk Kopřiva, Pavel Kikinčuk,
Stanislav Tříska, Jiří Kostka, Jiří Růžička ml., Martin Šotola, Alena Karešová, Karel Engel, Erna Červená a další.

Divoký koník Ryn / 1981, rodinný

Chlum u Volar, Pěkná a Volary 16
 REŽIE:Václav Gajer  HRAJÍ:Zdeněk Řehoř, Miloš
Nedbal, Bedřich Prokoš, Miloslav Štibich, Jan Faltýnek,
Karolina Slunéčková, Veronika Gajerová, Jiří Hálek, Jiří
Kostka, Otto Lackovič, Jan Skopeček, Ladislav Potměšil,
Jaroslava Tichá, Stanislav Štícha.

Za trnkovým keřem / 1980, rodinný

Srní 11 – Klostermannův dům č. 9,
Chalupská slať, Kvilda 13
 REŽIE: Václav Gajer  HRAJÍ: Gustáv Valach, František Hanus, Eva Jiroušková, Jana Brejchová, Václav Sloup,
Jiří Pleskot, Josef Kemr, Tomáš Holý, Ladislav Frej.

Božská Ema / 1979, drama, historický

zřícenina Rabí 33, náměstí Prachatice 23
 REŽIE: Jiří Krejčík  HRAJÍ: Božidara Turzonovová,
Juraj Kukura, Jiří Adamíra, Miloš Kopecký, Josef Somr,
Čestmír Řanda st., Josef Kemr, Václav Neužil, Václav
Lohniský, Karel Augusta, Vlastimil Bedrna, Jana Smrčková,
Milena Svobodová, Zdeněk Dítě, Karel Urbánek, Všemír
Němec, František Řehák, Oto Ševčík, Radoslav Brzobohatý, Stanislav Zindulka a další.

Na pytlácké stezce / 1979, rodinný

Srní 11 – Klostermannův dům č. 9,
Chalupská slať, Kvilda 13
 REŽIE: Václav Gajer  HRAJÍ: Tomáš Holý, Gustáv
Valach, František Hanus, Jan Pohan, Josef Kemr, Václav
Sloup, Karel Heřmánek, Karel Augusta, Pavel Zedníček,
Jana Brejchová a další.

Pod jezevčí skálou / 1978, rodinný

Srní 11 – Klostermannův dům č. 9, Kvilda 13
 REŽIE: Václav Gajer  HRAJÍ: Jana Brejchová, Josef
Vinklář, Jan Pohan, Tomáš Holý, Zdeněk Buchvaldek, Gustáv Valach, Milan Kindl a další.

Od zítřka nečaruji / 1978, komedie
(závěrečný ﬁlm s panem Tau)

Domažlice 2
 REŽIE: Jindřich Polák  HRAJÍ: Otto Šimánek, Vlastimil Brodský, Marie Rosůlková, Josef Kemr, Václav Lohniský, Josef Bláha, Julie Jurištová, Karel Augusta, Jan Skopeček, Jiří Kodet, Michael Hofbauer, Eliška Sirová, Jan
Sedláček, Tomáš Vacek, Helena Růžičková, Zdena Hadrbolcová a další.

Záblatí 24, okolí Volar 16, podél toku řeky Blanice
 REŽIE: Jan Schmidt  HRAJÍ: Ludvík Hradílek, Jiří
Bartoška, Ľudovít Kroner, Marie Sýkorová, Gabriela Osvaldová, Bohumil Vávra, Vilém Besser, Jan Prokeš, Václav
Hladík, Václav Stýblo, Marie Popelková, Eva Lysáková, Jan
Míškovský, Karel Macháček, Stanislav Hájek, Ladislav Lahoda, Michal Träger a další.

Volání rodu / 1977, dobrodružný, historický

Záblatí 24, okolí Volar 16, podél toku řeky Blanice
 REŽIE: Jan Schmidt  HRAJÍ: Jiří Bartoška, Ludvík
Hradílek, Gabriela Osvaldová, Milada Janderová - Kratochvílová, Vladimír Hrabánek, Zuzana Plichtová, Jaroslava
Pokorná, Miroslav Moravec, Vladimír Kudla, Jiří Wohanka, Ivo Hrdina, Michal Wang, Karel Dellapina a další.

Sázka na třináctku / 1977, krimi

Klatovy 4
 REŽIE: Dušan Klein  HRAJÍ: Jaroslav Satoranský,
Zuzana Cigánová, Rudolf Hrušínský, Dušan Blaškovič,
Zdeněk Řehoř, Milan Stehlík, Bohumil Šmída, Marcela
Martínková, René Přibil, Bronislav Poloczek, Lubomír Kostelka, Viktor Maurer, Karel Augusta, Otto Budín, Jan Cmíral, Jan Kotva, Karel Urbánek a další.

Jen ho nechte, ať se bojí / 1977, komedie,

hudební – Český Krumlov 20
 REŽIE: Ladislav Rychman  HRAJÍ: Luděk Sobota,
Helena Vondráčková, Petr Nárožný, Miloslav Šimek, Vladimír Menšík, Jaroslava Brousková, Zdeněk Dítě, Jiří Krampol, Dana Hlaváčová, František Filipovský, Mirko Musil,
Eva Svobodová, Vladimír Hrabánek, Pavel Římovský,
Miloslav Šindler, Jiří Wimmer a další.

Boty plné vody / 1976, povídkový, drama

Kvilda, Bučina 13
 REŽIE: Ivo Toman, Karel Kovář, Jaroslav Soukup 
HRAJÍ:Tomáš Sedláček, Jiří Lábus, Karel Hlušička, Jiří
Krampol, Jaroslav Heyduk, Bronislav Poloczek, Michal
Pavlata, Jaroslav Drbohlav, Zuzana Ondrouchová, Vlastimil Zavřel, Petr Svárovský, Aleš Košnar, Jiří Zavřel, Jan
Kuželka, Jan Pohan, Jan Řeřicha, Eva Čeřovská, Jan Hrušínský a další.

Trhák / 1974, komedie, krimi

Lčovice 29, nádraží ČD, Vlachovo Březí 25,
Nahořany 29, Krušlov – včelín 29
 REŽIE: Zdeněk Podskalský  HRAJÍ: Hana Zagorová,
Josef Abrhám, Juraj Kukura, Waldemar Matuška, Ladislava Kozderková, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Petr Čepek, Jiřina Jirásková, Radka Fidlerová, Dagmar Patrasová,
Zdeněk Řehoř, Ludmila Roubíková, Dagmar Havlová –
Veškrnová, Jiří Korn, Rudolf Hrušínský, Stella Zázvorková,
Helena Růžičková, Václav Lohniský, Václav Kotva, Jiří Bruder, Bedřich Prokoš, Jaroslav Vozáb, Karel Štědrý.

Drahé tety a já / 1974, komedie, krimi

Vlachovo Březí 25 ,
Beneda, silnička mezi Zálezly a Benedou 29
 REŽIE: Zdeněk Podskalský  HRAJÍ: Nataša Gollová,
Eva Svobodová, Iva Janžurová, Jiří Hrzán, Ota Sklenička,
Svatopluk Beneš, Jiří Koutný, Věra Bubílková, Jan Faltýnek, Miriam Kantorková, Jan Skopeček, Josef Hlinomaz,
Mirko Musil, Jiří Bruder, Karel Urbánek, Jana Švandová,
Stanislav Fišer, Viktor Maurer

Tři oříšky pro Popelku / 1973, pohádka

Hrad Švihov 3, hráz rybníka a sad u Mezihoří u Švihova
 REŽIE: Václav Vorlíček  HRAJÍ: Libuše Šafránková,
Pavel Trávníček, Rolf Hoppe, Jan Libíček, Vítězslav Jandák,
Jaroslav Drbohlav, Vladimír Menšík, Jaroslava Zelenková,
Helena Růžičková, Jiří Krytinář a další.

Tři chlapi na cestách / 1973, komedie

Černá věž v Klatovech 4, kostel sv. Jakuba v Prachaticích 23,
nám. Míru v Domažlicích 2, Velhartice 38 a Rabí 33
 REŽIE: Oldřich Lipský  HRAJÍ: Lubomír Lipský st.,
Jan Skopeček, Ladislav Trojan, Kateřina Frýbová, Jiří Krampol, Vlastimil Brodský, Stella Zázvorková a další.

Černý vlk / 1971, drama, dobrodružný

převážně jižní část Šumavy
 REŽIE: Stanislav Černý  HRAJÍ: František Peterka,
Radovan Lukavský, Josef Hajdučík, Petr Haničinec, Jiří
Holý, Rudolf Jelínek, Miloš Willig, Václav Švorc a další.

komedie, rodinný, dobrodružný
Český Krumlov 20
 REŽIE: Jindřich Polák  HRAJÍ: Otto Šimánek, Karel
Augusta, Josef Bek, Svatopluk Beneš, Mahulena Bočanová, Jiřina Bohdalová, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský
a další.

Kladivo na čarodějnice / 1969, historický

Zámek Horažďovice – vstupní schodiště 32
 REŽIE: Otakar Vávra HRAJÍ: Elo Romančík, Vladimír
Šmeral, Soňa Valentová, Josef Kemr, Lola Skrbková, Jiřina
Štěpničková a další.

Údolí včel / 1967, drama, historický

Kuklov na Prachaticku 22
 REŽIE: František Vláčil st.  HRAJÍ: Petr Čepek, Jan
Kačer, Zdeněk Kryzánek, Věra Galatíková, Miroslav Macháček, Josef Somr, Jana Hlaváčková a další.

Markéta Lazarová / 1967, poetický, drama

Kvilda 13
 REŽIE: František Vláčil st.  HRAJÍ: Josef Kemr, Naďa
Hejná, Jaroslav Moučka, František Velecký, Magda Vášáryová a další.

Král Šumavy / 1959, dobrodružný

Kvilda 13, Vysoké lávky (Šerlův dvůr) 9,
Jezerní a Chalupská slať 12
 REŽIE: Karel Kachyňa  HRAJÍ: Radovan Lukavský,
Jiří Vala, Jiřina Švorcová, Jaroslav Marvan, Stanislav Remunda, Miloslav Holub, Jiří Holý.

Poslušně hlásím / 1957, komedie

bývalá obec Vitěšovice ve VVP Boletice 21
 REŽIE: Karel Steklý  HRAJÍ: Rudolf Hrušínský, Svatopluk Beneš, Miloš Nedbal, Jaroslav Marvan, Miloš Nesvadba a další.

Ztracená stopa / 1955, drama, dobrodružný

Zelená Lhota u Nýrska 5
 REŽIE: Karel Kachyňa  HRAJÍ: Eduard Cupák, Zdeněk Dítě, Karol L. Zachar, Josef Bek, Miloš Nedbal, Eliška
Kuchařová, Ilja Racek, Ota Sklenčka, Vladimír Brabec, Petr
Haničinec a další.

Jan Žižka / 1955, historický, drama

Okolí Lenory 15 a Volar 16
 REŽIE: Otakar Vávra  HRAJÍ: Zdeněk Štěpánek, František Horák, Karel Höger, Vlasta Matulová, Jaroslav Vojta,
Vladimír Ráž a jako kompars vystoupili také pohraničníci
a lenorští občané.

Jan Hus / 1954, historický, drama

okolí Volar 16, Bobík
 REŽIE: Otakar Vávra  HRAJÍ: Zdeněk Štěpánek,
Karel Höger, Jan Pivec, Vlasta Matulová, Ladislav Pešek,
Eduard Cupák, Václav Voska a další.

Nejlepší člověk / 1954, komedie

Velké náměstí Prachatice 23
 REŽIE: Václav Wasserman, Ivo Novák  HRAJÍ: Vlasta Burian, Václav Vydra, Jiřina Šejbalová, Dana Medřická, Josef Kemr, Jiří Sovák a další.

Pyšná princezna / 1952, pohádka

Zámek Český Krumlov 20 (první záběr na zámek
krále Miroslava)
 REŽIE: Bořivoj Zeman  HRAJÍ: Alena Vránová, Vladimír Ráž, Stanislav Neumann, Miloš Kopecký, Bohuslav
Čáp, Mária Sýkorová a další.

Divotvorný klobouk / 1952, muzikál, komedie

Horšovský Týn 1
 REŽIE: Alfréd Radok  HRAJÍ: Saša Rašilov st., Josef
Kemr, Zdeněk Dítě, Alena Kreuzmannová, Theodor Pištěk,
Rudolf Pellar, Jiří Novotný a další.

Divá Bára / 1949, drama, romantický

Hůrka – zaniklá osada 8, jezero Laka 8, Černé jezero 6,
Srní 11, Prášily 9
 REŽIE: Vladimír Čech  HRAJÍ: Vlasta Fialová, Jana
Dítětová, Robert Vrchota, Jaroslav Vojta, Marie Brožová,
Antonín Rýdl, Jan Pivec, Josef Kemr a další.

Kluci na řece / 1944, poetický, komedie

Paulina louka u Rejštejna 35
 REŽIE: Jiří Slavíček, Václav Krška  HRAJÍ: Terezie
Brzková, Eduard Kohout, Karel Černý, Jindřich Plachta,
Marie Blažková a další.

Zajímavostí je:
Hořický pašijový ﬁlm / 1897, náboženský

Hořice na Šumavě 19
 NATOČILI: William W. Freeman a W. B. Hurd
Pravděpodobně první hraný filmový záznam, natočený na
území Šumavy. Je v něm zachycen biblický příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše - od jeho poslední večeře
s učedníky až po ukřižování. Ve filmu účinkovali místní
ochotníci a délka filmu byla cca 20 minut, což na tehdejší
dobu bylo považováno za „velkofilm“. Tradice divadelního
ztvárnění Pašijových her byla v Hořicích obnovena v 90.
letech.
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Je čas vyrazit a objevovat... a pořádně se u toho bavit!

Na Stezce v korunách
stromů si můžete
i pořádně zazávodit!

nejextrémnější horskou dráhu v Německu
s názvem Freischütz (čarostřelec), kde se
budete cítit doslova jako kule vystřelená
z čarostřelcovy pušky. A tento pocit si určitě
nenechte ujít!

Máte týmového ducha a chuť vítězit? Hlavně být u toho, poznat a objevit skutečně nové
perspektivy…
Po obrovském úspěchu v minulém roce
vás i letos Erlebnis Akademie AG srdečně
zve ke štafetovému „běhu na věž“. Tato sportovní akce s názvem Turmlauf 2011 se bude
konat 22. července 2011 přímo na jedinečné
stezce v korunách stromů, tzv. Baumwipfelpfadu v Narodním parku Bavorský les, poblíž
městečka Neuschönau, ležícího nedaleko od
hraničního přechodu Strážný. Jedinými pod-

Bayern Park ale nabízí také dostatek příležitostí k odpočinku a příjemnému oddechu, ať už v barokním kostele, zámeckém
parku či při posezení v některé z místních
restaurací, kde můžete ochutnat výborné bavorské speciality.

Objevte Bayern Park – ráj volného času pro celou rodinu
Tento úžasný a jedinečný zábavní park se
nachází ve Fellbachu, v okrese DingolfingLandau v Bavorsku, pouhých cca 130 km od
hraničního přechodu Strážný, resp. od Železné Rudy. Byl poprvé slavnostně otevřen 2. srpna 1985 na ploše 250 000 m2. Roku 1990
započala jeho přestavba na zábavní park,
který od roku 1991 nese název Bayern Park.
Dnes nabízí na ploše 40 ha, což odpovídá
zhruba velikosti 56 fotbalových hřišť, více
než 80 atrakcí různé náročnosti pro malé
i velké návštěvníky, kterých přijíždí každý
rok na 350 tisíc.
Nachází se zde ohromné množství různých atrakcí nejenom pro děti, ale i pro
dospělé.

Atrakce pro menší děti
Dětská vesnička s mnoha prolézačkami,
živá zvířátka, trampolína, letní bobová drá-

ha, jízda jeskyní na drakovi, různě tematicky pojatá dětská hřiště, včetně zcela nových
hřišť na téma Středověk a Vesmír, plavba
na raftu pro děti od výšky 1 m, soutěže zaměřené na sportovní dovednosti i vědomosti.

Atrakce pro starší děti a jejich
rodiče a prarodiče
Jízda na klasické horské dráze, možnost
splutí 600 m dlouhé vodní skluzavky na nafukovacím člunu, okružní plavba lodí
zámeckou zahradou a jeskyní, projížďka kolesovým parníkem, kolotoč, horolezecká stěna vysoká 14 m, šplhání na horu Zugspitze
a mnoho dalších! Každý si tu najde tu správnou atrakci.
Bayern Park slaví v roce 2011 své 20. narozeniny! U příležitosti tohoto výročí připravil pro své návštěvníky zcela novou atrakci –

Pro návštěvníky je připraven každoročně
i pestrý doprovodný program a paušální nabídky, jež se u veřejnosti setkávají s velkou
oblibou. Od 12. do 30. 9. 2011 jsou to např.
Dny pro seniory, při kterých osoby starší
60 let mají zvýhodněný vstup a získávají poukaz na kávu a zákusek zdarma.
20. srpna 2011 se zde uskuteční 9. mezinárodní setkání „bojovníků z Hvězdných
válek“ v kostýmech. Budete mít možnost se
vyfotit s legendárním Lukem Skywalkerem
a dalšími postavami. Děti v kostýmech budou mít v tento den vstup zdarma. Samozřejmě jste všichni srdečně zváni. Bayern
Park uspokojí skutečně každého.
Více informací v českém jazyce naleznete na www.bayern-park.de nebo v Informačních centrech Bavorský les – Šumava
v Plzni (info.plzen@bavorskelesy.cz) a Českých Budějovicích (info.cb@bavorskelesy.cz).
Kontaktní adresa:
Bayern Park Freizeitparadies GmbH
Fellbach 1
D–94419 Reisbach
tel.: +49 8734 92980
info@bayern-park.de

Bavorská příroda vás okouzlí!
Od Mohanu až k jezeru Königsee, od
Spessartu až k pohoří Karwendel budete
obdivovat krásy přírody na každém kroku
a zažijete radost ze života. Regionální kultura a tradiční zvyky budete vnímat všemi
smysly. Při dovolené v modro-bílé přírodě
bude každý den jiný. Hostince, pivní zahrádky, lesy, louky, hory – v Bavorsku zažijete jedinečné momenty a pocítíte radost z přírody! Využijte atraktivních nabídek dovolených
a kvalifikovaných služeb ubytovacích zařízení v Bavorsku, v jedné z nejkrásnějších
prázdninových lokalit v celém Německu.
V Bavorsku prožijete klidnou, nerušenou
a neopakovatelnou dovolenou.

Zajímavé akce:

125 let automobilu – Mnichov (BMW)
a Ingolstadt (Audi)

125. výročí úmrtí bavorského krále
Ludvíka II. a Bavorská zemská výstava
14.–16. 10. 2011 v zámku Neuer Schloss

100 let spolku umělců “Blauer Reiter”
s výstavou v Mnichově a Murnau
Další informace a aktuální nabídku naleznete na internetové adrese www.bavorsko.eu.
BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Leopoldstraße 146, 80804 München
tel.: +49 89 2123970
tourismus@bayern.info

Na koni po Waldkirchenu
Na 100 koní bude možné obdivovat v sobotu 13. srpna na náměstí ve Waldkirchenu. Letos se opět koná koňská slavnost
„Ross-Tag“.
Když se před 1000 lety zastavili ve Waldkirchenu soumaři se svými koňmi, muselo být denně napojeno přes 100 koní.
„Při této slavnosti chceme představit tento počet a množství vynaložené práce,“
vysvětluje Michael Hobelsberger, vedoucí turistického úřadu. Na slavnosti uvidíte
teplokrevníky, tažné koně, haflingery, islandské koně, malé koně a poníky – k vidění
bude i osel.
Mimo to se mohou návštěvníci dívat kovářům při jejich práci přes rameno. Pro děti
jsou určeny projíždky kočárem a jízdy na

S větrem
v zádech na
elektrokolech
Bavorský les se stává jednou z nejoblíbenějších oblastí v Evropě mezi vyznavači elektrokol. Prostřednictvím elektromobility se
Bavorský les snaží dostát svému náročnému
cíli, tj. nabídnout aktivním návštěvníkům
další nové možnosti trávení dovolené, šetrné a nenáročné k životnímu prostředí.
Díky nedávno uzavřené spolupráci s rakouským výrobcem kol KTM může oblíbená rekreační oblast Bavorského lesa nabídnout cykloturistům v nadcházející letní
sezoně opravdu rozsáhlou nabídku s řadou
půjčoven elektrických kol a širokou sítí cyklostezek. Právem lze Bavorský les označit za
jednu z nejvýznamnějších destinací Evropy
pro milovníky elektrických kol.
Mezi vyznavači horských kol je Bavorský
les již proslulý jako jedna z nejznámějších

cykloturistických oblastí v Německu, kde je
k dispozici několik stovek kilometrů značených cyklotras. Nyní se tento jihoněmecký
prázdninový region začíná se svou rozsáhlou nabídkou pro elektrokola orientovat na
novou cílovou skupinu – na rekreační cyklisty, kteří se až doposud neodvážili pokořit
kopce Bavorského lesa.
Elektrická kola lákají i nezkušené začátečníky k zábavné jízdě přírodou Bavorského

ponících. Součástí programu je také výstava starých požárních vozů, nebudou chybět
ani prodejní stánky. Po celý den bude hrát
živá hudba. Během přehlídky koní od 10 do
15 hodin zahrají městská kapela a další lidové soubory.
Slavnosti koní se konají za každého počasí, vstup je volný. Zúčastnit se mohou
všichni majitelé koní se zvířaty starými alespoň pět let. Informace a přihlášky v turistickém úřadě ve Waldkirchenu na tel.: +49
8581 19433.
Tourismusbüro Waldkirchen
Ringmauerstr. 14
94065 Waldkirchen
tel.: +49 8581 19433
www.waldkirchen.de

lesa. Ze sedla elektrokola lze Bavorský les
poznávat snadno, šetrně a zaručeně bez namožených svalů. Jízda po cestách i stezkách
se pro vás stane díky elektrokolu neobvyklým zážitkem.
Bližší informace:
Tourismusverband Ostbayern e. V.
Im Gewerbepark D 04, 93059 Regensburg
info@ostbayern-tourismus.de
www.bayerischer-wald.de

Léto v Bad Füssingu – čas pro vaše
zdraví a odpočinek
V lázních Bad Füssing budete rozmazlováni a zároveň uděláte něco pro své zdraví.
Užijte si léčivou sílu termálních pramenů,
blahodárné terapie a relaxaci.
Městečko Bad Füssing se stalo díky svým
legendárním léčivým pramenům, vynikajícím lékařským a terapeutickým službám
a moderním wellness zařízením jedním z nejvýznamnějších léčebných lázeňských středisek v Evropě.
Léčebná voda s obsahem síry o teplotě
56 °C vyvěrá z hloubky 1000 metrů. Má vynikající účinky při léčbě bolestí kloubů, páteře a dalších ortopedických obtíží. Místo
Well-Vital nabízí svým hostům 3 lázně, více
než 100 terapeutických a relaxačních bazénů, 12 000 m2 vodní plochy, sauny, koupele
a parní jeskyně a mnohem víc.
Kromě 3 termálních lázní nabízí Bad Füssing také bohatý kulturní program, sportovní a volnočasové aktivity. V okolí městečka
je možné podniknout výlety do přírody
i okolních měst (např. Pasov).
V posledních letech se Bad Füssing stal
jedním z kulturních center Dolního Bavorska. Od 16. 9. do 14. 10. 2011 se zde koná
mimořádný kulturní festival s více než 2200
kulturních akcí. Na festivalu se představí lázeňský orchestr, známé pěvecké hvězdy a světově uznávané umělecké a divadelní soubory. Také díky této kulturní nabídce se pobyt
v lázních Bad Füssing může pro mnohé hosty stát neopakovatelným zážitkem, který za-
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působí nejen na jejich tělo, ale také na jejich
duši.
Kur- & GästeService Bad Füssing
Rathausstraße 8, 94072 Bad Füssing
český kontakt tel.: +49 8531 975543
(pí Hammerschmidt)
www.badfuessing.de

Některé kulturní akce, konané
v Bad Füssingu v letních měsících:
 Evropské dny hudby
/ 8.–10. 7. 2011 /
Závěrečné vystoupení festivalu „Evropské
dny hudby“ se letos bude konat v Bad
Füssingu.
 „Zdraví bez hranic“ – diabetes, pohyb,
výživa / 21.–23. 7. 2011 /
Druhý veletrh zdraví v Bad Füssingu
nabízí kromě zajímavých výstav také
aktivní program a přednášky na téma péče
o zdraví. V rámci veletrhu se koná odborný lékařský kongres.
 „Musical Night“
/ 4. 8. 2011 /
Mezinárodní uskupení „Set Musical
Company“ vystoupí jako host se zajímavou hudební show.
 Inntalská lidová slavnost
/ 11.–16. 8. 2011 /
 „12. Bad Füssingský kulturní festival“
/ 16. 9.–15. 10. 2011

mínkami účasti jsou dovršení věku 18 let
a úhrada startovného ve výši 100 €, ve kterém jsou již obsaženy veškeré náklady na časomíru, stravování a nápoje během závodu.
Podobně jako minulý rok budou jednotlivé časy ve čtyřech etapách štafety sčítány,
soutěžit se bude v kategoriích ženy, muži
a smíšené týmy. Po závěrečném štafetovém
běhu budou vítězové slavnostně vyhlášeni
v 19.30 hodin v Pivní zahradě zdejší „Lesní
restaurace“.
O bezpečnost a zdraví účastníků závodu
se postarají pracovníci Červeného kříže okresu Freyung-Grafenau. Během závodu bude
rozhledna pro veřejnost uzavřena.
Na tuto ojedinělou sportovní událost se
můžete přihlásit – pošlete svou přihlášku (stačí udat instituci, kontaktní osobu a jména
účastníků) faxem na tel.: +49 8558 974 076
nebo na e-mail info@baumwipfelpfad.by.
Počet týmů je limitován. Přihlašte se co nejdříve, uzávěrka přihlášek je 15. července 2011.
Startovné se hradí přímo na místě, v den závodu do 16 hodin. Na základě toho vám bude
vydán startovací balíček a sdělen čas vašeho
startu. Závod začíná v 17 hodin.
Více informací: www.baumwipfelpfad.by

Rybí speciality ve skanzenu Finsterau
6. Dolnobavorský rybí
a dožínkový trh
V sobotu 11. září od 10 hodin se bude ve
skanzenu Finsterau již pošesté konat trh.
Všichni návštěvníci budou mít možnost
ochutnat speciality z ryb na Rybím a dožínkovém trhu.
Původně měl Rybí trh informovat o produktivitě dolnobavorských výrobců ryb
a také o čistotě řek a pramenů v Dolním Bavorsku jako podmínce pro chov kvalitních
sladkovodních ryb. Postupem času zorganizovali výrobci ryb další doprovodný program, který zpestří celý trh. Kromě klasických nabídek trhu, kde samozřejmě nebude
chybět „pstruh z Dolního Bavorska“ v různých variantách, a také „Steckerlfisch“, si
mohou děti vyzkoušet své dovednosti při
soutěži v rybaření, nebo si něco samy vyrobit a nakreslit ve statku Tanzerhof.
Kromě rybích delikates ochutnají návštěvníci i tradiční bavorské pokrmy. Na statku
Petzi-Hof si budete moci zakoupit bavorské
koblihy a „Strizal“, v Kappl-Hofu bude pro-

Datlí slavnosti na lesním hřišti

14.–17. 7. 2011

Ve spolupráci se Správou Národního parku Bavorský les a a spolkem Waldzeit e. V.
pořádá obec Spiegelau dětskou a rodinnou slavnost na lesním hřišti ve Spiegelau, kde hlavním tématem bude datel. Od
13.30 do 18.00 hodin budete moci popustit uzdu své fantazie při různých zábavných hrách.

Dětský medvídkový den
v Grafenau
14. 8. 2011
Hry a zábava po celé odpoledne od 13.00
do 17.00 hodin. V lázeňském parku čeká
na malé i velké návštěvníky spousta zábavných aktivit: jízdy na poníkovi, projížďky

Příprava: Rajčata spaříme ve vroucí
vodě, oloupeme a nahrubo nakrájíme.
Cibuli oloupeme a nakrájíme na jemno.
Na pánvi necháme rozehřát olivový olej,
ve kterém cca 2 minuty podusíme nakrájenou cibuli. Přidáme rajčata.
Oloupeme česnek, rozmačkáme ho
a přidáme na pánev. Do této směsi dáme
tymián, pepř, osolíme a na mírném ohni
vaříme přibližně 5 minut. Dužinu z tykve nakrájíme asi na 1 cm velké kostky,
smícháme s rajčaty a necháme je asi 10
minut zatáhnout. Předehřejeme troubu
na pečení na 220 °C. Do zeleniny vmícháme parmezán.
Formu vymažeme tukem a dáme do
ní připravenou zeleninovou směs. Na
vršek naklademe slaboučké plátky mozarelly a necháme asi 20 minut zapéct
v troubě.

Příprava: Sýr a oloupanou klobásu nakrájíme na rovnoměrné jemné proužky
nebo malé kostičky. Oloupaná jablka
a okurky nakrájíme na drobné proužky,
cibuli nakrájíme na jemno nebo ji nastrouháme. Veškeré přísady smícháme
se smetanovou marinádou, ochutíme
a necháme odstát. Znovu dochutíme. Podáváme s nakládanými okurkami, plátky
rajčat a rozpečenou bagetkou.

Zdroj: www.freilichtmuseum.de

v kočáře, jízda na motokárách, lezecká stěna, vystoupení kouzelníka, loutkové divadlo, malování na obličej, kutilská dílnička,
dětský bleší trh a mnohem víc.

21. 8. 2011

Gratinované dýně s rajčaty
Přísady: 750 g rajčat; 1 velká cibule;
2 polévkové lžíce olivového oleje; 2 stroužky česneku; 2 čajové lžičky čerstvého tymiánu; 800 g dýně; 300 g mozzarelly; 50 g parmezánu; pepř, sůl, tuk na vymazání formy

Přísady na marinádu: 4–6 polévkových lžic smetany (sladké či zakysané); 2–3
polévkové lžíce citronové šťávy; 1 špetka
cukru; bylinky do salátu, např. meduňka,
pažitka

Region Národního parku Bavorský les je
jednou z nejkrásnějších a „nejdivočejších“
přírodních oblastí v celém Německu.
Objevte tuto svéráznou krajinu a život divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. Poznejte jedinečnou divočinu. Naše „zvířecky divoké“ slavnosti a akce vám při tom
mohou pomoci:

„NaturVision“ – ﬁlmový festival
o zvířatech, přírodě a životním
prostředí
Již podesáté se letos bude konat filmový festival o zvířatech, přírodě a životním prostředí. Místo konání: Hans-Eisenmann-Haus
v Neuschönau. Více informací získáte na
stránce www.natur-vision.de.

Dětský medvídkový den
v Neuschönau
31. 7. 2011
V okolí jezera bude od 11.00 do 17.00 hodin probíhat zábavné odpoledne se spoustou her. Každý si zde přijde na své. Vyzkoušíte si jízdu v hasičském autě, projedete se
na poníkovi nebo si zasoutěžíte v zábavných
disciplínách. Místo konání: Landschaftsweiher, Neuschönau. Více informací naleznete
na www.neuschoenau.de.

Poznejte neznámá místa Šumavy

… na tradiční pokrmy
Bavorského lesa

Pikantní sýrový salát

Vítejte v bavorsko-českém regionu
národních parků „Tierisch Wild“
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Zeptejte se místních...

Přísady pro 4 osoby: 250 g kvalitního
ementálu či eidamu; 150 g klobásy, nejlépe cervelatu; 1 cibule; 1–2 šťavnatá, spíše
kyselá jablka; 2 nakládané okurky

bíhat pečení chleba v místní peci podle starého receptu.
Na trhu bude k dostání mimo jiné také
ručně foukané sklo, keramické výrobky, granátové a jantarové šperky, výrobky z vlny
a plsti, ručně pletené ponožky, ručně zdobené skleněné perly (páteříky), včelí med, dřevěné soustružené výrobky, bylinky a speciality z divočiny.

.

Soví výstava v rámci projektu
Tierisch Wild v sále radnice
v Hohenau
Výstava o životě sov. Sova je symbolem obce
Hohenau v projektu Tierisch Wild. Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout během
otevírací doby obecního úřadu v sále radnice v Hohenau od 1. srpna do 28. října
2011.

Stodůlky
a Paště

v místě „U Šimonovy stodoly“. Dříve to
prý bývala samota s myslivnou. Protože
stála pod starými kašperskohorskými šachtami na „Babylonu“, provozovanými na
počátku 15. století, je možné, že místo bylo
osídleno už dříve. Na počátku 17. století
tu žilo 21 obyvatel. V berní rule z roku
1654 se píše, že zde obilí nikdy nedozrává. Vesnice dosáhla svého rozmachu ve
30. letech 20. století, kdy je tu uváděno 246
obyvatel hlavně bavorské národnosti. Právě Bavoři ze Stodůlek v průběhu 18. století osídlili většinu území centrální Šumavy – Zelenou horu a Srní.

Odbočka ze silnice pod Dobrou Vodou
je nenápadná, skrytá ve stromech. Zdánlivě vede do lesa. Pokud zde odbočíte, najdete asi po 200 metrech malé parkoviště.
Vydáte-li se dál do mírného stoupání, čeká
vás výlet poměrně dlouhý, ale zato plný
fantastických výhledů a krajinných scenérií. Cesta přes Souš na bývalé Stodůlky,
Paště, Velký a Malý Babylon má délku kolem 15 km, protože obchází horu Křemelnou po jejím úbočí. A protože hora Křemelná se otáčí z okrajového hřbetu
Šumavy, jinak souběžného s hraničním
hřbetem do hloubky širokého úvalu řeky
Křemelné, a zároveň se tyčí nad soutokem
Křemelné a Vydry a kaňonem Otavy, uvidíte nejdříve řadu vrcholů hraničních hor
od Jezerní hory přes Polom, Plesnou až po
Poledník a Jezerní hřbety, později od Paští
Cestou přes jižní svah Křemelné projdena kotlinu Srní a do kaňonu Vydry, a nate kolem mnoha rozvalin domů rozptýlené
konec se od Velkého Babylonu zas otevřou
osady patřící dříve ke Stodůlkám. Jmenopohledy na východ a sever směrem na
valy se Paště. Dnes tu už žádný ze starých
Huťskou horu, Svojše a Kašperk.
statků nestojí. Posledním pamětníkem slavPokud se na křižovatce u Malého Baby- ných dob těžby zlata a velkých statků býval
lonu vydáte vpravo, po chvíli chůze lesem dvůr Velký Babylon na severovýchodním
vstoupíte do mladých, listnatých porostů, svahu Křemelné. Patřil k největším stavkteré se postupně otevřou a pod vámi se bám lidové architektury, které jsem na Šuobjeví hluboké údolí Křemelné, velmi ma- mavě viděl. Šířka štítové zdi byla cca 12 m,
lebné a rozlehlé. Pohled bude korunovat věž objekt byl dlouhý bezmála 30 m. Noví maPoledníku. Asi uprostřed svahu vstoupíte jitelé jej zbourali na konci 90. let s tím, že
do centra bývalé královácké osady Stodůl- zde postaví repliku už tehdy hodně poškoky. Možná vás tu překvapí zrezlé tabule za- zeného objektu. Ale nějak nebyly peníze
kazující vstup: celá tato plocha byla totiž od a tak i tohle místo zcela zpustlo.
roku 1951 vojenským cvičištěm a v 80. leZdejší krajina má tedy nenapodobiteltech sloužila jako dopadová plocha pro dě- né kouzlo opuštěné krajiny. Všude po ceslostřelce. Pyrotechnický průzkum tu zajistil tě najdete stopy lidské činnosti, všechny
vyčištění povrchu půdy asi jen do 20 cm, však už víceméně ohlazené přírodou a jetakže není vyloučeno, že se tu stále skrýva- jím působením. Rozstřílenou vesnici už
jí staré nevybuchlé dělostřelecké granáty. docela pohltila tráva a stromy, některé statStodůlky bývaly svobodnou královác- ky zcela zakryl les.
kou rychtou, uváděnou už v roce 1614
Mgr. Pavel Hubený

Za krásami a poznáním Šumavy

10. 11. 2011

nický list musí soutěžící zaslat do 4. září 2011
na adresu Zoologické a botanické zahrady
v Plzni. Na výherce čekají jako každoročně
hodnotné odměny – hlavní cenou pro vylosovaného výherce je rodinný zahraniční
zájezd, dalšími cenami jsou např. letecký výlet nad Plzeňským krajem, roční předplatné
časopisu „Vítaný host“, volné vstupenky do
ZOO nebo tašky s atraktivními propagačními předměty a další ceny. Podrobné informace o prázdninovém putování naleznou zájemci na webových stránkách www.
turisturaj.cz, www.zooplzen.cz, www.iris.
snadno.eu a www.isumava.cz.

Původní starý pastevecký zvyk se stal jedinečnou lidovou slavností, která nemá nikde
jinde na světě obdoby. Při této tradiční slavnosti se sejde více než 500 příznivců tohoto zvyku s malými i velkými zvony různých
tvarů, aby vyhnali zlo z obce. Slavnost začíná v 18.30 hodin v historickém centru
města.

Vzhledem ke své atraktivitě má Šumava
v této soutěži zařazeno také 7 cílů, z toho
pro letošní rok 2 úplně nové turistické cíle
– unikátní projekt interaktivní dílny v Městském muzeu v Horažďovicích a rozhlednu
na Chlumu v Chanovicích, která je součástí naučné stezky Příroda a lesy Pošumaví.

Jelení dny
v Sankt Oswald/Riedlhütte
9.–11. 9. 2011

Přijměte pozvání na soutěžní putování pod
názvem Prázdninová štafeta, kterou již podeváté pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se
Zoologickou a botanickou zahradou města
Plzně.
Foto: Interaktivní dílna v Horažďovicích © Jiří Koptík

Vyhánění vlků – Freyung,
náměstí
5. 11. 2011

„Velké vyhánění vlků“ –
Rinchnach

Více informací: www.rinchnach.de
Zdroj: www.tierisch-wild.com

Je určena pro děti a mladé lidi do 18 let,
kteří rádi cestují po Plzeňském kraji a chtějí se zároveň zapojit do soutěže o hodnotné
ceny. Soutěž bude probíhat od 1. července
do 31. srpna letošního roku. V rámci soutěže je třeba navštívit alespoň 12 ze 46 stanovených cílů a doložit vše písemně v účastnickém listu vstupenkou či fotografií
z místa dosažení tohoto cíle. Vyplněný účast-

Zdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje,
oddělení cestovního ruchu
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Seznam oficiálních prodejních míst
S výrobky označenými značkou ŠUMAVA originální produkt® se můžete setkat
prakticky kdekoliv, protože jejich prodej není nikterak omezen. Prodej minimálně pěti certifikovaných druhů výrobků nebo skupin výrobků je garantován na
těchto prodejních místech:

Šumavská galerie
Americká 154/I • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207,
+420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové
doplňky ze dřeva, chodská keramika,
kolovečská keramika, dekorativní a užitná
keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské
holubičky, skleněné vinuté perly, malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin,
tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené
výrobky ze dřeva, dřevořezby a přírodní dekorace ze dřeva, háčkované krajky, patchwork,
tkané koberce, bižuterie, fotografie ze Šumavy,
broušené sklo, sušené houby, ručně šitá zvířátka a panenky, textilní výrobky s bylinkami,
keltská keramika, zápalky ze Sušice, samorosty,
lenorské malované sklo.

Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232 • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207, +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze
dřeva, chodská keramika, dekorativní a užitná
keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské
holubičky, skleněné vinuté perly, malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin,
tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené
výrobky ze dřeva, dřevořezby a dekorativní výrobky ze dřeva, háčkované krajky, patchwork,
tkané koberce, fotografie ze Šumavy, sušené
houby, textilní výrobky s bylinkami, keltská
keramika, zápalky ze Sušice, samorosty, lenorské malované sklo.

Turistické informační centrum
Stachy
Stachy 422 • 384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.isumava.cz
Sortiment: kolibříci, chodská dekorační keramika, šumavské holubičky, fotografie ze
Šumavy, drobné bytové doplňky a soustružené výrobky ze dřeva, svíčky ze včelího vosku,
originální bižuterie, dřevořezby a přírodní dekorace.

Turnerova chata
(na trase Čeňkova pila – Antýgl)
341 93 Rejštejn • tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Sortiment: lhenická ovocná šťáva, zmrzlina
s lesním ovocem, sirky ze Sušice, sušené houby,
ručně šitá zvířátka a panenky, kolibříci, šumavské holubičky, fotografie ze Šumavy, malované
obrázky, soustružené výrobky ze dřeva, řezbářské výrobky, drobné bytové doplňky ze dřeva,
dřevořezby a přírodní dekorace, stehýnka z divokých kachen, Rendlovy tyčinky.

Pohádková chalupa
Mlázovy 18 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz
Sortiment: řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, svíčky ze včelího vosku, malované obrázky, chodská dekorační keramika,
šumavské holubičky, dekorační výrobky ze sušených rostlin, kolibříci, soustružené výrobky
ze dřeva, sirky ze Sušice.

Kavárna – vinárna Na Šumavě
Šumavská 31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Sortiment: šumavské holubičky, dárky a drobné bytové doplňky ze dřeva, malované obrázky,
ručně šitá zvířátka a panenky, zelňáky, Rendlovy tyčinky, sušené houby, chodská keramika,
občas točené pivo z některých šumavských pivovarů.

Městské kulturní a informační
středisko Kašperské Hory
Náměstí 1 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 503 411
informace@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory
www.pamatkykasphory.cz
Sortiment: ručně šitá zvířátka, zápalky ze Sušice, fotografie ze Šumavy, šumavská holubička,
háčkované krajky.

Krámek Drak světla
Pavlíkova 7/1 • 339 01 Klatovy
fi.drak.svetla@seznam.cz
Sortiment: sirky ze Sušice, sušené
houby, bižuterie, tiskoviny „Pohádková Šumava“, drobné bytové
doplňky ze dřeva, háčkované krajky.

Regionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152 • 341 01 Horažďovice
tel.: +420 737 285 545,
+420 376 511 999
ic@horazdovice.cz • horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze
dřeva, malované obrázky, bižuterie, tiskoviny
„Pohádková Šumava“.

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138 • 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Sortiment: sirky ze Sušice, kolibříci, malované
obrázky, svíčky ze včelího vosku, drobné bytové
doplňky ze dřeva.

Šumavská řemesla
384 73 Stachy 79 • tel.: +420 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze
dřeva, chodská keramika, kolovečská keramika,
svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky,
skleněné vinuté perly, malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny
„Pohádková Šumava“, soustružené výrobky ze
dřeva, dřevořezby a přírodní dekorace ze dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané koberce,
bižuterie, fotografie ze Šumavy, broušené sklo,
sušené houby, ručně šitá zvířátka a panenky,
textilní výrobky s bylinkami, keltská keramika,
zápalky ze Sušice, samorosty, lenorské malované sklo.

Informační centrum Horská Kvilda
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 435 555, +420 731 530 388
info@horskakvilda.eu
www.horskakvilda.eu
Sortiment: malované obrázky, řezbářské výrobky, soustružené výrobky ze dřeva, svíčky ze
včelího vosku, fotografie ze Šumavy, kolibříci,
sušené houby, vinuté perle, šumavské holubičky, keramika.

České dárky, internetový obchod
tel.: +420 608 261 754
kstrelcova@gmail.com
www.regionalni-vyrobky.cz
Sortiment: kolibříci, ručně šitá zvířátka a panenky, malované obrázky, dřevěná zvířátka
a přívěsky, sirky ze Sušice.

Ekocentrum Šípek
Kostelní 165, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 721 179 755
info@ekocentrumsipek.cz
www.ekocentrumsipek.cz
Sortiment: ručně šitá zvířátka, svíčky ze včelího vosku, sirky ze Sušice, malované obrázky,
kolibříci.

Informační centrum Rejštejn
341 92 Rejštejn 1 • tel.: +420 731 456 411
mima.mathaus@seznam.cz
Sortiment: ručně šitá zvířátka a panenky, řezbářské výrobky, drobné bytové doplňky a soustružené výrobky ze dřeva, skleněné vinuté perly, svíčky ze včelího vosku, háčkované krajky,
dekorační výrobky ze sušených rostlin, keltská
keramika.

Ráj skřítků – pohádková dílnička
Nám. Dr. E. Beneše 142, Švihov 340 12
tel.: + 420 737 441 332
jindrichfabin@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz
Sortiment: řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava”, sirky ze Sušice, keltská keramika, dárky a drobné bytové doplňky ze dřeva,
skřítci a bytosti ze Šumavy.

Obchůdek u Otavy
Nábřeží Karla Houry 33, 342 01 Sušice
tel.: +420 733 631 747
penzion.kolarova@seznam.cz
Sortiment: háčkovaná krajka, vazby a dekorace ze sušených rostlin, ručně stavěná keramika
keltskou technikou, originální bižuterie, dárky
a drobné bytové doplňky ze dřeva, fotografie
a knihy ze Šumavy, chodská keramika, kolibříci – miniaturní knížečky.

.

Turistická informační centra
na Šumavě a v Bavorském lese

Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® získáte v informačních
centrech na Šumavě. Infocentra označená značkou
jsou prodejními místy
certifikovaných výrobků – garantují prodej minimálně tří druhů výrobků:
ČESKÁ INFOCENTRA
BĚŠINY Informační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 •
eurocamp@besiny.cz • www.eurocamp.besiny.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE Informační centrum Bavorský
les – Šumava, Karla IV. 416/14, 370 21 České Budějovice • tel.: +420 387 202 598 • info.cb@bavorskelesy.cz
• www.bavorskelesy.cz ČESKÝ KRUMLOV Infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti 2, 381 01 Český
Krumlov • tel.: +420 380 704 622 • info@ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info DOMAŽLICE Městské
informační centrum Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice • tel.: + 420 379 725 852 • infocentrum@
mesto-domazlice.cz • www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz HARTMANICE Městské informační
středisko Hartmanice, Hartmanice 40, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 593 059 • ishartmanice@muhartmanice.cz
• www.sumavanet.cz/ichartmanice HORAŽĎOVICE Regionální informační centrum Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice • tel./fax: +420 376 511 999 • mobil: +420 737 285 545 • ic@horazdovice.cz,
horazdovice@ciao.cz • www.sumavanet.cz/ihorazdovice HORNÍ PLANÁ Kulturní informační centrum
Horní Planá, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá • tel.: +420 380 738 008 • info@horniplana.cz • www.horniplana.cz
HORSKÁ KVILDA Informační centrum Horská Kvilda, Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk • tel.: +420
388 435 555 • mobil: +420 731 530 388 • info@horskakvilda.eu • www.horskakvilda.eu HORŠOVSKÝ TÝN
 Regionální informační centrum Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn • tel.: +420
379 415 151 • info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz CHANOVICE  Informační středisko
Chanovice, zámecký areál Chanovice • Chanovice 36, 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 514 164 •
ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz KAPLICE U ZÁTONĚ Informační středisko Idina Pila
(provoz květen – říjen) • osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem) • tel.: +420 388 436 216 • www.npsumava.cz
KAPLICE Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice • tel.: +420 380 311 388
• infocentrum@mestokaplice.cz • www.mestokaplice.cz KAŠPERSKÉ HORY  Městské kulturní
a informační středisko, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 503 411 • informace@kasphory.cz
• www.sumava.net/ickhory KAŠPERSKÉ HORY Informační středisko a středisko ekologické výchovy,
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 582 734 • iskhory@npsumava.cz • www.npsumava.cz
KDYNĚ Informační centrum, Nádražní 314, 345 06 Kdyně • tel.: +420 379 413 555, +420 724 066 447 •
infocentrum@kdyne.cz • www.kdynsko.cz KLATOVY Informační centrum města, náměstí Míru 63,
339 01 Klatovy • tel.: +420 376 347 240, +420 376 347 250 • icklatovy@mukt.cz • www.klatovy.cz/icklatovy
KLENČÍ POD ČERCHOVEM  Informační středisko Svazku obcí Chodská liga, 345 34 Klenčí pod
Čerchovem 118 • tel.: +420 379 795 325 • is@klenci.jz.cz • www.sumavanet.cz/icklenci KVILDA Informační
středisko, 384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544 • iskvilda@npsumava.cz • www.npsumava.cz LENORA
Informační centrum, (provoz květen – říjen) • 384 72 Lenora 36 • tel.: +420 388 438 897 • infocentrum@
382 78 Lipno nad
lenora.cz • www.sumava.net/iclenora LIPNO NAD VLTAVOU Infocentrum Lipno
Vltavou 87 • tel.: +420 380 736 053, mobil: + 420 731 410 800 • info@lipnoservis.cz •
www.lipnoservis.cz MODRAVA Informační centrum obce Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské
Hory • tel.: +420 376 599 051, +420 602 393 447 • info@modrava.eu • www.sumavanet.cz/icmodrava
NETOLICE Infocentrum Netolice, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny • Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice
• tel./fax: +420 388 324 251 • info@netolice.cz • www.sumava.net/icnetolice • info.netolice.cz NOVÁ PEC
Informační centrum Nová Pec, Nové Chalupy 41, 384 62 Nová Pec • tel.: +420 602 391 223 • infocentrum@
novapec.info • www.infocentrum.novapec.info NÝRSKO Informační a kulturní centrum Města Nýrska,
Komenského 877, 340 22 Nýrsko • tel.: +420 376 571 616 • ic@mestonyrsko.cz • www.sumava.net/icnyrsko
POBĚŽOVICE Městské kulturní a informační středisko Poběžovice, náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice
• tel.: +420 379 497 889 • mobil: +420 734 449 630 • info@pobezovice.cz • www.pobezovice.cz PLZEŇ
Informační centrum Bavorský les – Šumava, Martinská 303/9 • 301 00 Plzeň • tel.: +420 377 322 145 • info.
plzen@bavorskelesy.cz • www.bavorskelesy.cz PRACHATICE Informační centrum Prachatice, Velké
nám. 1, 383 01 Prachatice • tel.: +420 388 607 574, +420 388 312 563, +420 731 105 282 • infocentrum@prachatice.
eu • www.prachatice.cz, www.kisprachatice.cz PRÁŠILY Informační středisko obce Prášily (v budově
obecního úřadu) • Prášily 110, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 589 014 • isprasily@email.cz • www.sumavanet.
cz/icprasily REJŠTEJN Informační centrum Rejštejn (provoz květen – září) • 341 92 Rejštejn 1 • tel.:
+420 731 456 411 • mima.mathaus@seznam.cz ROKYTA U SRNÍ Informační středisko Rokyta (najdete
0,5 km od autokempu Antýgl) • tel.: +420 376 599 009, +420 731 530 437 • isrokyta@npsumava.cz • www.
npsumava.cz SRNÍ Informační centrum Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 774 606 030 •
srni.infocentrum@tiscali.cz • www.sumava.net/icsrni STACHY Turistické informační centrum Stachy
Regionální sdružení Šumava • 384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270 • icentrum@isumava.cz • www.
sumava.net/icstachy • www.isumava.cz STOŽEC Informační středisko a středisko ekologické výchovy
Stožec, 384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 • isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz SUŠICE
Městské informační centrum Sušice nám. Svobody 138, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 540 214 •
icsusice@mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice SVINNÁ LADA Informační středisko Svinná Lada,
Svinná Lada 21 • 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180 • isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz ŠVIHOV
Informační centrum Švihov, náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov • tel.: +420 376 393 244 • infosvihov@
klatovsko.cz • www.svihov.cz VIMPERK Turistické informační středisko Vimperk
nám. Svobody
42, 385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@mesto.vimperk.cz • www.info.vimperk.cz VYŠŠÍ
BROD Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104 , 382 73 Vyšší Brod • tel./fax: +420 380 746 627 • mobil:
+420 724 336 980 • infocentrum@vyssibrod.cz • www.mestovyssibrod.cz ZADOV Infocentrum Zadov,
Zadov 427, 384 73 Stachy • tel.: +420 602 450 804 • info@zadov.cz • www.relaxzadov.cz ŽELEZNÁ RUDA
Informační turistické centrum města Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda •
tel./fax: +420 376 397 033 • itcruda@sumava.net • www.sumava.net/itcruda ŽELEZNÁ RUDA Informační
středisko Hraniční nádraží Železná Ruda, 340 04 Železná Ruda • tel.: +420 376 387 060, isalzbetin@
npsumava.cz, naturpark-bayer-wald-grenzbahn@t-online.de • www.npsumava.cz

BAVORSKÁ INFOCENTRA
BAD KÖTZTING Kurverwaltung Bad Kötzting, Herrenstr. 10, 93444 Bad Kötzting • tel.: +49 9941 602150 • sepp.barth@bad-koetzting.de • www.bad-koetzting.de BAYERISCH EISENSTEIN Tourist-Information
Bayerisch Eisenstein, Schulbergstr. 1, 94252 Bayerisch Eisenstein • tel.: +49 9925-940316 • info@bayerischeisenstein.de • www.bayerisch-eisenstein.de BISCHOFSMAIS Tourist-Information Bischofsmais,
Hauptstr. 34, 94253 Bischofsmais • tel.: +49 9920–940444 • touristik-information@bischofsmais.de •
www.bischofsmais.de/touristinfo BODENMAIS  Bodenmais Tourismus und Marketing GmbH,
Bahnhofstr. 56, 94249 Bodenmais • tel.: +49 9924–778135 • info@bodenmais.de • www.bodenmais.de
BOGEN Tourist-Information Bogen, Stadtplatz 56, 94327 Bogen • tel.: +49 9422 505-0 • freundorfer@
bogen.de • www.bogen.de DEGGENDORF Touristinformation Deggendorf, Oberer Stadtplatz 4,
94469 Deggendorf • tel.: +49 991 2960-535 • www.deggendorf.de FREYUNG Touristinformation und
Kurverwaltung Freyung, Rathausplatz 2, 94078 Freyung • tel.: +49 8551 588-150 • www.freyungurlaub.de
GRAFENAU Touristinformation Grafenau, Rathausgasse 1, 94481Grafenau • tel.:+49 8552 962343 •
friedl.karin@grafenau.de • www.grafenau.de HAUZENBERG Tourismusbüro Hauzenberg, Schulstr. 2-4,
94051 Hauzenberg • tel.: +49 8586 3031 • centa.allmannsberger@hauzenberg.de • www.hauzenberg.de
CHAM Tourist-Info Cham, Propsteistr. 46, 93413 Cham • tel.:+49 9971 8034-0 • www.cham.de KIRCHBERG
IM WALD Tourist-Information Kirchberg im Wald, Rathausplatz 1, 94259 Kirchberg im Wald • tel.: +49
9927–940028 • touristik@kirchbergimwald.de • www.kirchbergimwald.de NEUKIRCHEN VORM WALD
Verkehrsamt Neukirchen vorm Wald, Kirchenweg 2, 94154 Neukirchen vorm Wald • tel.:+49 8504 91520
• www.neukirchen-vorm-wald.de REGEN Touristinformation Regen, Schulgasse 2, 94209 Regen •
tel.: +49 9921–60426 • tourist@regen.de • www.regen.de RIEDLHÜTTE  Tourist-Info St. OswaldRiedlhütte, Schulplatz 2, 94566 Riedlhütte •tel.:+49 8556 6083 • www.sankt-oswald-riedlhuette.de
RODING Tourismusbüro Roding, Schulstr. 15, 93426 Roding • tel.:+49 9461 9418-15 • www.roding.de
SCHÖNBERG Touristikbüro Schönberg, Marktplatz 16, 94513 Schönberg •tel.:+49 8554 9604-41 •
michaela.gampe@vgem-schoenberg.bayern.de • www.schoenberg-bayerwald.de VIECHTACH TouristInformation Viechtach, Stadtplatz 1, 94234 Viechtach • tel.:+49 9942–1661• tourist-info@viechtach.de •
www.viechtach.de WALDMÜNCHEN Tourismusbüro Waldmünchen, Marktplatz 16, 93449 Waldmünchen
• tel.:+49 9972 30724 • tourist@waldmuenchen.de • www.waldmuenchen.de WALDKIRCHEN Tourismusbüro Waldkirchen, Ringmauerstr. 14, 94065 Waldkirchen • tel.:+49 8581 19433 • www.waldkirchen.de
ZWIESEL Kur- u. Touristik-Information Zwiesel, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel • tel.: +49 9922–840523
• Zwiesel.tourist@t-online.de • www.zwiesel-tourismus.de
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Střípky odjinud
Výrobků s regionální
značkou je zas o něco víc
Asociace regionálních značek se rozrůstá nejen o nové regiony, přibývá i jednotlivých certifikovaných produktů. Nově
označené produkty mají nejen na Prácheňsku, ale také v Českosaském Švýcarsku, v Polabí, na Vysočině, na Hané a na
Šumavě. Škála nedávno oceněných pro-

duktů je opravdu široká, namátkou vyberme paličkovanou krajku z Prácheňska, ovocné šťávy z Českosaského
Švýcarska, med z Vysočiny, keramiku
z Hané, pečivo z Polabí, malby na sklo ze
Šumavy či ruční papír z Jeseníků. V nejbližší době se chystá posuzování nových
výrobků i v dalších regionech, např. na
Broumovsku, v Podkrkonoší, Orlických
horách, Beskydech či v regionu Górolsko
Swoboda.
Zdroj: ARZ, o. s.

Kde nás uvidíte
Letos poprvé se budou regionální značky uceleně prezentovat na výstavě Země
Živitelka v Českých Budějovicích, která
se tradičně koná v posledním srpnovém
týdnu a pravidelně přiláká tisíce návštěvníků. Regionálním značkám bude vyhrazena část pavilonu R3 a představí se tu
především prostřednictvím konkrétních
výrobců a jejich produktů. V rámci doprovodného programu se ve spolupráci
s Národní sítí MAS připravuje i odborný
seminář o přínosu regionálních značek
rozvoji venkova. Další akcí, na které by
měly být značky vidět – a to v samém turistickém centru Prahy, pod Karlovým
mostem – je první ročník festivalu regionálních značek, který pod názvem Kampský krajáč chystá ARZ na 17. a 18. září
2011.

Doma na ŠUMAVĚ
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Pohodová zábava

Vydání těchto novin bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem v rámci
projektu “Turistický destinační management Bavorský les – Šumava“. Investice do vaší budoucnosti.

www.regionalni-znacky.cz
www.isumava.cz
www.arberland.de

