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Pojďte se s námi toulat

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Zveme vás na výlet na běžkách
k jezeru Laka, více se dočtete
na straně 5.

Nováčky se značkou Šumava
originální produkt® vám
představujeme na straně 6.

Kam vyrazit za kulturou,
zábavou i sportem se dozvíte
na straně 7.

Železnorudsko –
oblast zimním
sportům zaslíbená

Střípky odjinud
Kam na dovolenou v zimě? No přeci
na Šumavu nebo do Krkonoš! Tak zní
odpověď většiny Čechů. Ale věřte, že
i v jiných regionech je krásně a můžete
si tam užít krásnou zimu. Pojďme spolu nakouknout do Českého středohoří.
Jestliže si sem uděláte výlet už v předvánočním čase, navštivte Levandulovou
zahradu Annette v Klapém, kde bude
do 5. 12. připraven adventní program.
Užijte si kavárnu, levandulový a vinný
sklep a domácí dobroty. Nebudou chybět vánoční dekorace a možnost nakoupit nejrůznější levandulové dárečky.

Oblast Železnorudska již mnoho let patří mezi nejnavštěvovanější část Šumavy.
V období zimy celá krajina zapadá sněhem
a přichází příležitost užít si naplno zimní
radovánky a sporty. Několik lyžařských
areálů s upravovanými a uměle zasněžovanými sjezdovkami s rozmanitou náročností nabízí návštěvníkům napříč generacemi možnost užít si sjezdové lyžování
plnými doušky. Pro milovníky běžeckého lyžování jsou tu pak desítky kilometrů špičkově upravených stop jak pro klasiku, tak pro bruslení.

Objevte zimní Volarsko
Na své si přijdou ale i návštěvníci, kteří chtějí vyrazit do volné přírody. Dobrodružné výlety na sněžnicích se staly
nedílnou součástí zimního vyžití v okolí
Železné Rudy. Stále větší oblibě se také
těší skitouring, a právě na Železnorudsku
mají nadšenci možnost vyzkoušet si hned
několik skitouringových tras.
A jak může taková trasa například vypadat? Pojďme si ji představit: ze Železné
Rudy přes Čertovo jezero a Rozvodí do
Ski & Bike Špičák. Trasa začíná u čerpací stanice v Železné Rudě, pokračuje po
modré turistické značce na rozcestí s červenou značkou – pomník Adolfa Kašpara. Za mírného stoupání se po červené
značce dostaneme až na Čertovo jezero.
Odtud nás čeká kilometrové stoupání stále po červené na Rozvodí. Další část cesty sjíždíme po modré značce – Rozvod-

ská cesta, odbočíme doprava a po naučné
stezce Historie obce Špičák dorazíme na
Prokopovu louku. Značka kříží sjezdovky, a tak se po některé z nich svezeme až
do Ski & Bike Špičák. Celková délka trasy je 9,7 km. Další tipy na skitouringové
trasy najdete na stránkách Informačního
a turistického centra Železná Ruda www.
zeleznaruda.cz/itcruda. Nechte se zlákat
a přijeďte okusit zimní Železnorudsko!
Mirka Frenzlová, ITC Železná Ruda

Jestliže se na Šumavě razí heslo „zaparkuj a jdi“, pro Volary se dá navíc s klidem
doporučit „zaparkuj a jeď“. Ze zdejšího nádraží vás totiž vlaky rozvezou hned do čtyř
směrů a na každém z nich je rozhodně co k vidění. Vypravit se můžete kolem Mrtvého
Luhu k Lipnu či do Stožce a Nového Údolí pod Třístoličník a zajít si na procházku
do Bavor. Vlak vás rovněž zaveze na Soumarský most, na úpatí majestátného Boubína nebo k o něco menšímu, zato klidnějšímu Bobíku. A kdo si chce užít opravdový
klid, zamíří vláčkem na malebné, ale turisticky méně frekventované Zbytinsko. Díky
stovkám kilometrů protažených stop, které křížem krážem protínají celou Šumavu, se
můžete zpět vydat na běžkách, nebo po všudypřítomných turistických stezkách pěšmo,
nebo provětrat sněžnice.

Kdo se nechce pouštět dál do kraje, může
si vyrazit na místní, vždy vzorně udržovaný čtyřkilometrový běžkařský okruh,
nebo hned na několik různých, přibližně
stejně dlouhých pěších tras nenáročným
terénem. A viděli jste již Dřevěné srdce
Evropy, instalované minulé léto pod nejvyšším bodem cyklostezky vedoucí z Volar
na Soumarský most? Nebo unikátní křížovou cestu, jejíž budování začalo v druhé
polovině 18. století a která je zakončena

sousoším a božím hrobem? A volarské
menhiry? Opravdu to stojí za to.
Volary se však postarají i o ty, kteří
nemají sílu, chuť či potřebu vyrážet kamkoli za město. Přímo na náměstí se v areálu městského hotelu Bobík nacházejí
konopné lázně. Nevíte, kde vám hlava
stojí a potřebujete se zbavit únavy či stresu? Sportujete, ať už rekreačně nebo profesionálně, a chcete prvotřídní rehabilitaci? Nebo máte nějaká kožní onemocnění?
Či si prostě jen chcete užít ten pocit, kdy
se o vás někdo stará a vy si krásně odpočinete?
A když již jsme u konopí, co si dát třeba volarské konopné dvanáctistupňové
pivo, třináctistupňové tmavé nebo nějaký příležitostný speciál? Právo vařit pivo
získaly Volary prokazatelně již v roce
1503 a vlastní pivovar si postavili v roce
1875. Pivo chutí a kvalitou konkurovalo
Plzeňskému Prazdroji i Budějovickému

V tomto čase se nezapomeňte zastavit v Bechlíně. Podřipský betlém, který je zde v Galerii podřipských betlémů vystaven, je evropský unikát. Na
ploše 4x2 m uvidíte 230 rozpohybovaných figur z kukuřičného šustí. Představí vám příběh zrození Ježíše Krista
i život na vesnici na Podřipsku v období baroka. Uvidíte i Bechlínský betlém
a Tříkrálový betlém.

Budvaru. Vařila se světlá i tmavá sedmička a desítka. V posledních letech existence pivovar uvařil až 16 tisíc hektolitrů
pěnivého moku. Provoz pivovaru byl ale
ukončen i přes nesouhlas radnice v roce
1960.
Historii pivovarnictví se Volarským
podařilo obnovit v roce 2013 v minipivovaru, který se nachází stejně jako lázně v hotelu Bobík. Mezi nejoblíbenější ze
zde vařených piv patří jedenáctistupňový
ležák plzeňského typu, spodně kvašený,
vařený tradičním dekokčním způsobem,
nefiltrovaný – tedy skutečně živé pivo.
Kdo by raději něco ostřejšího, může
ochutnat Volarskou zlatou neboli hořkou bylinnou lihovinu jedinečné receptury a nezaměnitelné chuti spojující čirost
vltavských vod, vůni volarských lučin
a přítmí šumavských lesů.
A pak je tu plavecký bazén, který nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Vedle čtyř pětadvacetimetrových drah nabízí
prostornou vířivku i dětské brouzdaliště se skluzavkou. Koho škrtí plavky,
může využít možnosti natur plavání. Stačí se podívat do programu na webových
stránkách bazénu. Součástí plaveckého bazénu je rovněž saunový svět, který
má vnitřní saunu pro čtrnáct osob, velký
venkovní srub pro osm či malý pro čtyři
osoby.
Volary mají tedy i v zimě co nabídnout
a to jak těm, kteří touží protáhnout své údy
či si užívat rozličných šumavských chutí
a vůní. Vše je odtud nadosah a budete-li
chtít nějaký dobrý tip napasovaný přímo
na vás, zajděte si či zavolejte do místního infocentra.
Jaroslav Pulkrábek, KIC Volary

Zahřát se a dopřát si výbornou kávu
můžete v Litoměřicích v pražírně kávy
Zoban. Od začátku adventu navíc budou
k dostání nové druhy káv z Rwandy
a Brazílie. V Litoměřicích se pak ještě
zajděte podívat do Dílny ručního papíru. Jejich nová expozice Příběh papíru je
opravdu zajímavá a krásně zpracovaná.

Na závěr ještě pozvánka do virtuálního světa. Asociace regionálních značek 17. listopadu 2021 otevírá pomyslné dveře své prodejní galerie Poklady
z regionů. Objevíte a nakupíte zde
produkty a výrobky od producentů
z 29 regionů sdružených v asociaci.
Sortiment je pestrý a bude se pravidelně obměňovat.
Tereza Zatřepálková
Asociace regionálních značek
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Údolím Roklanského potoka k Tříjezerní slati Vítejte na Nové Hůrce!
Vítejte v místě, které bylo dříve mekkou tabulového sklářství. Dokonce tu byl vybudován tzv. turecký pavilon pro obchod s Orientem. Sklárnu zde založil v roce 1766 Ignác
Hafenbrädl. Hafenbrädly později vystřídali slavní Abelové, vyrábějící zde benátská
zrcadla. Sklárny byly postupně uhašeny, v oblasti, kde bydleli z valné většiny sudetští
Němci, se mezi válkami vedl bohatý společenský život.

Plzeňský kraj připravil pro inspiraci, kam v těchto dnech a za jakéhokoliv počasí do
přírody cyklus s názvem Běžky nebo pěšky. Jak už sám název napovídá, každý výlet
má variantu pro běžky nebo pěší. Kompletní nabídku naleznete na www.turisturaj.cz
nebo na facebookovém profilu Turistu ráj ve skupině Výlety po Plzeňském kraji.

Obtížnost: středně náročná trasa
Výchozí místo: Modrava
Délka trasy: 11 km
Převýšení: 148 m
Možnost občerstvení: Modrava

Z Modravy se vydáte po červené turistické značce krásným otevřeným údolím
meandrujícího Roklanského potoka, po
rovině směrem k Rybárně, bývalé hájence. S rybami však nemá nic společného,
jméno dostala po svém posledním majiteli Fischerovi (česky Rybář). Po dalších
zhruba 2,5 km se trasa nad potokem zvedá směrem k rozcestí Javoří Pila. Tento rozcestník označuje místo, kde dříve

stávala na Javořím potoce pila. Následně
vás čeká téměř dvoukilometrové stoupání lesem k Tříjezerní slati, pojmenované
podle tří rašelinných jezírek. Odsud cesta dále nejprve klesá lesem a pak následuje velmi prudký sjezd zpět k Rybárně a podél Roklanského potoka návrat
po stejné trase zpět do Modravy. Pozor,
sjezd k Rybárně je prudký. Méně zdatní běžkaři mohou zvolit opačný směr

Modrava – Rybárna – Tříjezerní slať –
Javoří Pila – Rybárna – Modrava. Takže
od Rybárny vyšlápnete prudší kopec ke
slati, dlouhý zhruba 400 m (je zde směrovka k Tříjezerní slati, kopec není značen turistickou značkou, ale nelze přehlédnout), a pak sjedete dolů k Javoří
Pile. Tady není klesání tak rychlé, záleží na typu a kvalitě sněhu i běžecké stopy. Od Javoří Pily se podél Roklanského
potoka budete vracet převážně mírnějším
klesáním zpět do Modravy.
Zdroj: Plzeňský kraj.
Foto: Archiv Plzeňského kraje

Po 2. světové válce a vysídlení Němců tu
byl v roce 1950 zřízen Vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda. Celá řada vesnic
v okolí byla zbořena. To postihlo i sousední Hůrku, ze které zbyla jen zpustlá kaple
nad kryptou. Bývalému režimu nebyly svaté ani sakrální památky – kostely a hřbitovy. Na místech okolních zaniklých osad
byla v terénu umístěna fotoalba s historickými snímky. Samotná Nová Hůrka a Slučí Tah měly však paradoxně štěstí, protože v místních domech sídlil vojenský
útvar.
Domy po armádě, často jako velké ruiny,
zde zůstaly zachovány i po sametové revoluci a postupně byly prodány v privatizaci novým majitelům. Ti je dnes využívají
k trvalému bydlení nebo slouží jako rekreační objekty. I turisté se zde mohou ubytovat v penzionu, v soukromí či v apartmánech. Nové Hůrce, která je dnes součástí
Prášil, tak svítá dnes na lepší časy. Najdeme tu i malé hospodářství s chovem ovcí,
koz a výrobou sýrů. Hosty přivítají rádi
i v místní restauraci, kde můžete ochutnat několik druhů piv z malých pivovarů.

Bílá stopa Šumava – ohleduplnost na prvním místě
Loňská zimní sezóna byla mimořádná
v mnoha ohledech. Kvůli lockdownům
a různým opatřením se Šumava těšila enormnímu zájmu z řad turistů, kteří by za jiných okolností volili jiné destinace, či jiné zimní sportovní aktivity.
Běžecké lyžování představovalo jednu
z mála aktivit, kterou bylo možné uskutečňovat takřka bez omezení. Šumavské
obce a pracovníci Správy NPŠ se opět
postarali o perfektní předsezónní úpravu tras, dostatečnou sněhovou pokrývku zajistila příroda a zbytek už byl
na rolbařích a možnostech obecních
rozpočtů.
A jak lyžařské trasy obstály u návštěvníků? Samotní běžkaři byli dle diskuzí
a příspěvků na sociálních sítích spokojeni, což dokazuje i skoro čtyřnásobný
nárůst finančních příspěvků za sezónu
v rámci veřejné sbírky Bílá stopa Šumava. Za to děkujeme!
Přestože jsou v lyžařských mapách Bílá
stopa Šumava vyznačeny lyžařské trasy

pro klasiku, možnost bruslení i pěší trasy udržované pluhováním, nebylo výjimkou potkat v lyžařské trase pěšího turistu (i se psem) nebo cyklistu, sáňky, atd.
Tímto není zmařena pouze dobře a draze
připravená trasa, ale i zážitek těch, pro
které je trasa určena. Proto žádáme o dodržování pravidel, která chrání šumavskou
přírodu, lyžařské trasy, zdraví lyžařů

a nabádají k ohleduplnosti návštěvníků.
Děkujeme.
Tým RRA Šumava a RSŠ,
www.bilastopa.cz
Městys Strážný
hlavní sponzor projektu
Bílá stopa Šumava pro
sezóny 20/21 a 21/22

V Nové Hůrce je možné mimo jiné
se ubytovat v penzionu Dvorec Nová
Hůrka rodiny Šrailovy. Stojí na samotě na okraji rozsáhlé pláně. Nádherné okolí penzionu dokreslují jak blízký les, tak i rozlehlé louky s pasoucími

se koňmi. Uvnitř penzionu je klubovna
vhodná pro večerní posezení i vybavená
kuchyňka. V penzionu bydlí Jan Šrail,
několikanásobný mistr ČR v běhu na
lyžích.

Hlavním turistickým cílem z Nové Hůrky jsou Hůrka a jezero Laka, o němž se
píše na jiném místě těchto novin. Silnice
na Hůrku je v zimě udržována i pro pěší
turisty. Z parkoviště na Nové Hůrce můžete ale absolvovat i různě náročné okruhy
na běžkách v délkách 12 až 25 km s převýšením max. 500 m. Tratě jsou vedeny zpravidla po upravených lyžařských
stopách.
Občerstvení při svých výletech najdete v Prášilech, v Železné Rudě či v chatě Rovina nedaleko Hartmanic, nebo se
můžete jen toulat půvabnou neobydlenou krajinou se svačinou v kapse. Vděčným cílem z Nové Hůrky je Kepelské
Zhůří, bývalé sídlo jedné z králováckých rychet, založené uhlíři kolem roku
1740. Dříve tu byla vesnice se 600 obyvateli, ale po zřízení vojenského prostoru
byla odsouzena k zániku. Dnes je v těchto místech jen holá pláň nad meandrující
říčkou Křemelnou a minulost připomíná
pouze malá kaplička, postavená na místě
zničeného kostela a pomník americkým
vojákům, kteří zde zahynuli v posledních
dnech války.
Toto je stručná pozvánka pro vás, abyste Novou Hůrku a okolí ve svých výletech
po Šumavě nevynechali.
Lenka Šrailová,
www.dvorecnovahurka.cz
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Přírodní kosmetika ze Šumavy
Již od roku 2019 mají přírodní mýdla MýdLenka označení ŠUMAVA originální produkt®. A nyní mám velkou radost, podařilo se mi rozšířit tuto značku na celý sortiment přírodní kosmetiky.

Kosmetika MýdLenka je plná účinných
látek, které opravdu fungují. 100% éterické oleje, rostlinné extrakty, vyvážené směsi vzácných olejů, kyselina hyaluronová
nebo biofermenty – to jsou lahůdky, které
si vaše pleť zamiluje. Při výrobě využívám
tradiční byliny, které jsou známé svými příznivými účinky na různé problémy, většinou zpracované nejmodernějšími technologiemi jako CO2 extrakty, výtažky,
fermentace, laktobacily…
Trápí vás mastící se vlasy, lupy nebo vlasy suché s roztřepenými konečky? Z báječných tuhých šamponů si vybere opravdu
každý. Budete se chtít stále dotýkat svých
hebkých vlasů! A kde jsem čerpala inspiraci pro jejich tvar? Ve Vydře! Tyto oblázky
jsou ručně tvarované a každý prošel několikrát mýma rukama. Možná se divíte, jak
si umyjete tímhle tuhým šamponem vlasy. Použití je vážně snadné. Namočíte si
vlasy a přímo šamponem si přes ně několikrát přejedete. Vytvoří se bohatá pěna.
Tyhle šampony jsou lehké, nikde se nevylijí
a skvěle myjí a vyplachují se. Vyrábím je
v pěti druzích na normální, suché, mastící se vlasy a také na jemné a na problémy s lupy. A pro snadné rozčesání mám
i tuhý kondicionér! Vlasovou řadu jsem

opravdu vymazlila a zákazníci se spokojeni vrací. To je pro mě velká odměna
a motivace.
Pleťová řada MýdLenka je také velmi úspěšná. Na prvním místě je pro mě
vždycky kvalita surovin, protože věřím, že
to je pak na výsledku znát. Pleťová séra,
květové vody nebo nově také jemný odličovač jsou účinné a zároveň šetrné pro
pokožku.
Stále vyvíjím nové produkty. Většinou
to je tak, že zákaznice mi samy říkají, co

je trápí, co potřebují. Snažím se pak naformulovat výrobek tak, aby vyřešil jejich
problém, a výslednou verzi spolu ladíme.
Když jsme konečně spokojené, finální verzi připravím pro certifikaci.
Chci, aby byla kosmetika MýdLenka užitečná pro mé zákazníky, ale hlavně pro přírodu. Suroviny vybírám pokud
možno v bio kvalitě. Při výrobě i balení
se snažím být co nejšetrnější k životnímu
prostředí, aby vliv na náš ekosystém byl
co nejmenší. Většinu obalů lze recyklovat (sklo, papír) a část výrobků se prodává bezobalově. Krabičky a výplně, ve
kterých vám přijde zabalená objednávka
z e-shopu, mají již jeden životní cyklus
za sebou. Sbírají mi je kamarádky, rodina a dokonce některé spřátelené firmy.
Dáme jim tak společně nový život. Proto nečekejte, že vám od MýdLenky přijde designová krabička s výplní z růžo-

vého hedvábného papíru (i když růžovou
miluji), převázaná saténovou mašlí a vy si
užijete jedinečný okamžik výjimečnosti
při rozbalování. A po několika vteřinách
slávy poputují do odpadu a celá tahle
paráda skončí v lepším případě v kontejneru na tříděný odpad. Moji zákazníci s tímto velmi rezonují. Mám ty nejúžasnější zákaznice a zákazníky a velmi si
jich vážím. Bez nich by MýdLenka nebyla nic. Společně tak můžeme měnit svět
k lepšímu.
Věřím, že budete s mými výrobky spokojeni a stejně jako já z nich budete mít
radost. V každém z nich je totiž kousek
mého srdce. Více informací najdete na
mém webu www.mydlenka.cz.
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Příběh z Ateliéru s duší
aneb jak se rodí obrazy

Dobrý den, těm, co právě čtou. Jmenuji se Jarka Papežová a letos jsem získala značku
ŠUMAVA originální produkt® na obrazy z Ateliéru s duší. Maluji celý svůj život, podobně jako moje maminka a její předci. Štětce a barevná paleta se u nás dědí po generace.
V Ateliéru s duší není o příběhy nouze.
Co obraz, to v podstatě příběh. Pro obrazovou galerii na různé akce, například
jako byla zářijová PORTA APERTA, využívám starou stodolu, zachráněnou před
zbouráním, kterou jsem vybavila “nábytkem” zásadně z nálezů. To jest věcmi, které dostaly druhou šanci. Na to jsem pyšná.
Staré věci ráda opravuji a vdechuji jim
nový život. Získávám tak originální kousky
s minimální uhlíkovou stopou, jak by řekl
zarytý ekolog. A jak pěkně vypadají třeba
štětce ve smaltovaném hrnku s ouškem
nebo prvorepubliková židle jako stojan
na obraz! I když já mám malířský stojan
ještě předválečný, po svém prastrýci, ten
tedy používám jen k výstavám a jak jsem
ho získala, to je zase na jiné povídání.
Zkrátka a dobře, všechny věci u mě mají
svůj příběh, dokonce i obrazy. Chtěla jsem
vám vyprávět o Kočovné dívce, o obrazu,
který doslova a do písmene ožil. Ale psaní o něm by zaplnilo celý povolený rozsah, takže jen stručně. Kdo chcete slyšet víc, budete muset přijet. Venkoncem
asi nastanou dlouhé zimní večery, tak by
nám to alespoň tady u kamen pěkně uteklo a navíc si můžete u mě vybrat nějaký
pěkný obrazový dárek k Vánocům.

Tak tedy ten slíbený příběh Kočovné
dívky. Kdo mě dobře zná, ví, že u nás na
dvoře stojí malá tyrkysová maringotka,
takové moje malé království. Tam ukládám všechny ty nezbytné drobnosti, které nutně potřebuju, a které mě inspirují. Ano, jsem vášnivá sběratelka starých
věcí a příběhů. Pro obraz Kočovné dívky, mladé ženy z minulého století, jsem
se přenesla kamsi do Irska, k lidem, kteří
putovali krajinou a střechu nad hlavou jim
táhl malý koník. Říkalo se jim Travellers.

S oblibou přidáváme k ovoci také mátu,
levanduli a meduňku.
Aby chuť ovoce vynikla ve své přirozené podstatě, připravujeme i džemy bez
cukru. Nejen pro příznivce „cukrfree“
stylu. Nesladkým džemům podlehnou
i ti, co chtějí ochutnat jen samotné plody
dozrávané v čisté přírodě se svým vlastním cukrem přirozeným. Pokud by přeci jen džem připadal příliš „dietní“, lze
si jej lehce dosladit třeba javorovým sirupem nebo kapkou medu.
Nyní, v čase předvánočním, balíme individuálně balíčky džemů a marmelád na
míru a přání! I taková pozornost z Pošumaví může být právě vaším dárkem pro své
blízké. Připravíme a vyladíme do posledního detailu. Ať již v průhledném celofánovém sáčku, kartonové krabičce s mašlí
či noblesní dřevěné bedýnce, marmeládovou skleničkou z lokálního ovoce můžete jen potěšit.
Jaroslava Frančíková,
www.marmeladazposumavi.cz

Když jsem zavřela oči, viděla jsem dívku, jak jede se svým tyrkysovým vozem
do dáli, tajuplně se usmívá, na krku má
korále a můj vonný talisman. Hned jak
jsem ten obraz dokončila, věděla jsem,
že ho nemůžu prodat.
Běžel čas, přicházely další obrazy. Až
jednoho večera zazvonil telefon. Věci
nabraly rychlý spád. Obrátila se na mě
kapela … abyste tomu rozuměli, mladý
hudebník složil píseň, která se jmenuje OBRAZ, a do nového videoklipu nutně potřebovali portrét dívky a k natáčení
opravdový malířský ateliér se vším tím
uměleckým nepořádkem. Věděli o mně,
že jsem známá hlavně svými rozkvetlými obrazy, plátny s tématikou luk a hlavně vlčích máků, ale zkusili to, co kdybych
přece jeden obraz s dívkou měla. A právě
v ten moment začínal ožívat obraz Kočovné dívky podruhé.
Za pár dní se můj ateliér v Pošumaví
zaplnil spoustou lidí, stojanů, světel, prostě
tvůrčí chaos. Přemísťovaly se věci, stavěly
se záběry a než jsem se nadála, stála jsem
tu v kostýmu, vlastně v šatech té dívky
z obrazu. Přemýšlela jsem o náhodách,
které píše sám život a právě v tu chvíli, kdy
na zámku zazněly první tóny písně „Co se
skrývá v obraze“, jsem si uvědomila, že
moje Kočovná dívka je tady a že obrazy
mohou i mluvit. A jestli teď řeknete „a
mohla bych ten klip Obraz vidět?“ tak si
nalaďte skupinu Sharp Stumming a uvidíte
tam i další obrazy a hlavně ty moje slavné
vlčí máky, které doma malujeme napříč
stoletím. A proč mám foto se zavřenýma
očima? Přece proto, že správně vidíme
jen srdcem, no a tak nějak se rodí obrazy
z Ateliéru s duší.
Vaše Jarka Papežová

Lenka Sojková

Lokální suroviny z marmeládového hrnce
aneb ohlédnutí za letní ovocnou sezónou
Naši voňavou zahradu a louku plnou květů jsem milovala od malička. Vždycky mě
magicky přitahovaly. Nejen sběrem čerstvě utrženého, na sluníčku vyzrálého a deštěm
kropeného ovoce, ale i vší té práci, co samotné úrodě předcházela.

Ve sladkých skleničkách můžete ochutnat kousek z ráje malebného Pošumaví.
Divoké ostružiny trhané podél lesních cest
Želivského vrchu objevíte v naší vymazlené lesní směsi. Pasírované plody, černé
jako lávový kámen, jsme spojili s tmavě
modrými borůvkami a doladili aromatickou vanilkou z Madagaskaru. Malé kulaté plody, u kterých se musíte pěkně naohýbat, než jich nasbíráte kyblík, považuji
za vzácný klenot místních lesů. Sbírané
jsou ručně, za ranního rozbřesku, kdy na
nich ještě ulpívaly kapičky rosy.
V našem borůvkovém džemu najdete
plody ručně sbírané a pod horským sluníčkem dozrálé, pocházejí z nejvyšších

vrcholků Železnorudska. Voní a chutná stejně tak, jako borůvky čerstvě utržené přímo z keříku. Každá sklenička
obsahuje více než 75 % ovoce a naprosté minimum přidaného cukru. Také keře
červeného a černého rybízu letos hojně
nadělovaly a džemy z nich připravené
přivezly zlatou hvězdu z gastronomické
soutěže Great Taste Awards v Londýně.
Největší pýchou naší bohaté sklizně jsou maliny. Však také džem z nich
vyrobený je zákazníky nejvyhledávanějším produktem. Inspirovali jsme se letními příběhy a během sezóny připravili
několik malinových kolekcí, které sklidily nemalý úspěch. Sklad jsme doplnili

o kombinaci červených a žlutých malin
s pozdními jahůdkami a pravým italským
likérem Lemoncello a o velmi oblíbené
čokoládové maliny, které děti zbožňují
a dospělí je považují za návykový hřích.
Na vánoční pečení jsme maliny propasírovali do hladkého, hustého džemu, bez
peciček. Přesně takového, aby dokonale
slepil dvě křehká linecká kolečka, podržel a nestékal.
V našem marmeládovém hrnci nesmí
chybět ani čerstvé, voňavé bylinky. Umí
doladit ovoce skryté ve skleničkách, obohacují ho svými silicemi a sytě zelenou
barvičkou. Je radost si k nim jen tak přivonět a rozjasnit si celý den. Nejoblíbenější a chuťově nejvýraznější jsou lístky
verbeny neboli Aloisie. Aroma je citrónovější, než samotný žlutý plod citroníku. I nepatrně přidané množství nahrubo
nasekaných lístečků dokáže pozvednout
obyčejné jablíčko o několik tříd výše.
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Trička „s příběhem“
V letošním roce jsme představili veřejnosti limitovanou edici triček „s příběhem“.
Hravý výtvarný návrh Zuzany Vývodové
vás nechá nakouknout do
barevného světa šumavské
přírody. Lidé, kteří si tato
trika zakoupí, přispívají na
výrobu a umístění venkovních odpočinkových setů
v úpravě pro turisty na vozíčku.
Prvky návštěvnické infrastruktury jako například
dřevěné sety lavic a stolů
nejsou svou konstrukcí
vhodné pro některé skupiny turistů. Modifikace stolu
prodloužením desky a úprava terénu umožní využití těchto relaxačních míst
každému návštěvníkovi bez
rozdílu. První místo, kde

v příštím roce najdete tento set je Svinná
Lada. Právě místní informační středisko
a blízká Chalupská slať jsou totiž častým
cílem návštěvníků na vozíku.
Ve skladu zbývá jen necelá polovina
nákladu těchto unikátních
triček, tak neváhejte a pořiďte vánoční dárky s předstihem. A nemusíte je ani balit
do dárkového papíru. Trička
jsou vyrobena z certifikované bavlny, splňují všechna
kritéria udržitelnosti a dárková krabička je biologicky
rozložitelná a potištěna rostlinným inkoustem na vodní
bázi. K dostání jsou na našem
e-shopu, návštěvnických centrech Kvilda a Srní a informačních střediscích Kvilda,
Kašperské Hory a Stožec.
Lenka Dvořáková,
Správa NP Šumava

Nová učebna Lesní dílna ve Stožci
Střediska environmentální výchovy Správy NP Šumava v září otevřela ve Stožci novou
bezbariérovou učebnu „Lesní dílna“. Toto zařízení je určené pro výuku školních kolektivů i pro pořádání akcí pro veřejnost. Jeho posláním je seznamovat návštěvníky s historií Šumavy a podporovat přeshraniční setkávání lidí z české i bavorské strany regionu. Česko-německou spoluprací učebna také vznikla, a to v rámci zrcadlového projektu
správ národních parků Šumava a Bavorský les – přeshraniční program Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 –2020 „Prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví – Lesní dílna“.

Lyže a sněžnice
Zima na Šumavě vždy byla synonymem
pro běžecké lyžování, výlety na sněžnicích, stavění sněhuláků, dětský smích,
koulovačky. K takovému obrazu šumavské
zimy je však nutné, aby napadl dostatek
sněhu, což v posledních letech není úplně
pravidlem. Avšak vývoj počasí roku 2021
dává naději, že bychom si mohli užít tu pravou „ladovskou zimu“. Vždyť už jaro bylo
takové, jaké by mělo být, žádné extrémně
vysoké teploty, ale dostatek vláhy, jarní ráz
počasí. Léto bylo takové, jaké si pamatuji z dětství před třiceti lety – jen pár teplotních extrémů, jinak dostatek deště, sem
tam počasí na jarní či podzimní oblečení.

No a podzim? Doslova čaroval. Tak proč
by zima neměla být jako z učebnice. Snad
si užijeme velké kopy sněhu, skvělé podmínky na běžky a sněžnice. Budeme se
podivovat nad třeskutými mrazy. Možná stanice Perla v Jezerní slati zaznamená teploty hluboko pod mínus třicítkou
a amatérský meteorolog Antonín Vojvodík
bude mít velkou naději na překonání letitého rekordu. Nechme se tedy překvapit, co
pro nás chystá paní zima. V každém případě prosím všechny návštěvníky Šumavy,
aby mysleli na to, že zdejší zimy mohou
být drsné a tak je třeba dobré oblečení
a dodržování základních bezpečnostních

pravidel pro pohyb v horském terénu. Zároveň respektujte klid, který potřebují šumavští obyvatelé, ať už jsou to tetřevi, tetřívci, rysi a další zvířata, pro které je zimní
období tím nejkritičtějším v celém roce.
Pohybujte se prosím jen po vyznačených
trasách, nevstupujte na zamrzlé hladiny
ledovcových jezer a rašelinných jezírek.
Ochrana přírody má smysl, každý z nás
je její součástí a zodpovědným přístupem,
dodržováním pravidel a zákonů pak může
přispět k záchraně ohrožených živočichů.
Děkujeme a užijte si zimu.
Jan Dvořák,
mluvčí Správy NP Šumava

Nová kniha a brožura k 30 letům NP Šumava
K 30. výročí založení
Národního parku Šumava vydala Správa NP nové
publikace, které se snaží
o poutavé shrnutí vývoje a proměn v uplynulých
30 letech, tj. za dobu existence národního parku.
Slavnostní křest obou publikací proběhl 15. července
2021 v návštěvnickém centru Kvilda za účasti senátora Václava Chaloupky
a autorů publikací s mnoha konzultanty obou děl.
Knihu „Národní park Šumava –
30 let“ napsal Honza Dvořák, tiskový
mluvčí Správy NP Šumava. Jeho již třetí
publikace na více než 260 stranách a ve
čtyřiatřiceti kapitolách sumarizuje historické i nejnovější informace o flóře,
fauně a dalších oblastech šumavského
života a poutavou formou je přibližuje laickým čtenářům. Vedle svébytného autorského stylu zaujmou jedinečné
kresby malíře Adama Kašpara a bohatý

fotografický doprovod více
než 400 snímků, zahrnující
i některé dnes již unikátní
fotografie. Knihu Národní
park Šumava – 30 let by
měl mít v knihovně každý
milovník Šumavy.
Brožura „Národní park
Šumava v proměnách
času 1991 –2021“ představuje ve 30 kapitolách 30 vybraných míst
či témat.
U šumavských lesů
došlo za posledních 30
let k dynamické proměně
a jsou mnohde na cestě
k pralesu jako třeba v nejstarším dochovaném pralesu na Trojmezné hoře.
V rašeliništích se chrání
jejich osobitá tvář neměnná po tisíce let, ale zajímavosti z jejich současnosti nabízí každá přístupná slať na Šumavě, z nichž
k nejnavštěvovanější patří Jezerní slať,

následovaná Chalupskou slatí u Borových Lad.
V posledních desetiletích došlo také
k návratům divokých zvířat jako bobrů, vlků či puštíka bělavého, kteří nalezli v největším národním parku u nás
opět svůj domov. Nově vydaná brožura
o 50 stranách shrnuje navíc slovem i obrazem nejzajímavější okamžiky v obnově některých památek i staveb na území
NP, jako například: Hauswaldskou kapli
nebo plavební kanály.
Obě publikace jsou
k dostání na všech
informačních střediscích Správy Národní ho parku Šumava nebo si je můžete
objednat na webu www.
e-shop.npsumava.cz.
Poznámka: Při koupi
knihy obdržíte zdarma
i popisovanou brožuru.
Jan Dvořák,
Josef Štemberk

Díky vybavení nabízí nová učebna nejen
rukodělné programy, při nichž mohou
účastníci tvořením z přírodních materiálů
navázat na tradiční řemesla staré Šumavy,
ale také aktivity na poznávání místopisu
či lidových zvyků a dále také aktivity na
uvědomění si výjimečnosti území a významu ochrany zdejší přírody.
Jako první Lesní dílnu navštívily děti
z partnerských škol Národního parku
Šumava, které se zde vystřídaly během tří
týdnů v měsíci říjnu. Jednalo se o základní
školy z Kašperskohorska, Sušicka a Vimperska. Děti si v nové učebně vyzkoušely propojení zručnosti a představivosti
pří výrobě ozdobných visaček z přírodnin. Mnozí z malých tvůrců v ruce poprvé

drželi brusný papír nebo ruční vrtačku.
Všichni si s nářadím i s materiálem poradili a na konci programu se pyšnili originálními výtvory. Říjnové programy pro
partnerské školy se ve Stožci nekonaly
jen k příležitosti otevření Lesní dílny, ale
účastníci slavili i 30. výročí vzniku NP
Šumava. Oslavy probíhaly formou her
i poznávacích aktivit v přírodě. Dopravu škol zajistilo celkem 18 autobusů
z projektu „Národní park Šumava míří
do škol“. Díky tomuto projektu Státního
fondu životního prostředí ČR získala
střediska EV Správy NP Šumava finanční
podporu pro mnoho aktivit určených ke
vzdělávání dětí.
Stanislav Čtvrtník, Správa NP Šumava

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu
Facebookový profil @npsumava aktuálně odráží velkou část šumavského dění.
Sledujícím necháváme prostřednictvím
fotografií a krátkých textů nahlédnout do
naší činnosti především směrem k široké veřejnosti.
Najdete zde upoutávky na akce pořádané Správou NP Šumava, můžete si přečíst
různé zajímavosti ze šumavské přírody,
upozornění na uzavírky turistických tras
nebo zařízení. Podílíme se na celostátní
kampani Není zvěř jako zvěř, která upozorňuje na problém odpadků v přírodě
a sdílíme celou řadu zajímavých příspěvků s přírodními tématy. Někdy náš profil
také pomáhá nalézt ztracené pejsky, fotoaparáty, mobilní telefony nebo batohy.
Nejoblíbenějšími příspěvky jsou různé
soutěže. Zapojují se do nich dospělí i děti.
V době zavřených škol nabízel náš profil
doplňující výukové a zábavné materiály s tématikou přírody národního parku.
Od loňského roku nás můžete sledovat
i na instagramu. Na profilu @np_sumava

prezentujeme především fotografie
šumavské přírody a její příběhy. Najdete zde snímky laických i profesionálních
autorů a spoustu nádherných fotografií od
našich sledujících, kteří profil označují.
Za to děkujeme a těšíme se na další díla.
Přínosem je pro nás také čilý ruch na diskusních fórech obou kanálů.
Připojte se i vy do komunity již více
jak 37 tisíc fanoušků a nepřijdete o žádnou novinku.
Lenka Dvořáková, Správa NP Šumava
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TIP na výlet:   Z Prášil k jezeru Laka
Na horách je vždy nádherné, že při výstupu nám dodává sílu touha dosáhnout
cíle – vrcholu hory a při mnohem snazším návratu nás zase posiluje vědomí, že
brzy budeme moci odpočinout. Dnešní
výlet pro vás bude jistě příjemný od samého začátku až do konce a to přesto, že se
vypravíme k nejvýše položenému jezeru
na Šumavě, k jezeru Laka.
Dobrým východiskem může být parkoviště v Prášilech. Prášily byla obec určená svého času k likvidaci, proto zde najdeme z kostela jen trosky a starých chalup
pomálu. My vyrazíme po cestě nad chatou
KČT po červené značce podél Prášilského potoka. Jeho divoké koryto zcela přeměňují pravidelné povodně, které odnášejí

čas od času i lávky či dokonce mosty přes
po většinu roku uzounký potok. Tzv. Frantův most byl naposledy již obnoven pouze jako lávka pro turisty a kolová technika musí přes brod.
Paseky u hranic uprostřed hvozdů mohou
znamenat jediné: Dříve tu stávaly osady. Zde to byl Gsenget a o kus dále stavení a pastviny na Horních Ždánidlech,
které nám připomíná „historické album“
u cesty. Ke státní hranici s Německem je
to co by kamenem dohodil. A na historické stezce mezi Bavorskem a Čechami je
hraniční přechod pro pěší a cyklisty. Po
Vintířově stezce se můžeme vydat za krásami Bavorského lesa k sousedům nebo
na druhou stranu, do českého vnitrozemí.

Symbolem stezky je motyka jako nástroj,
kterým poustevnický mnich Vintíř měl kultivovat liduprázdné lesy v divočině před
téměř tisíci lety.
Po červené značce vyjedeme na lyžích
až do sedla zvaného Zlatý stoleček. Zde
si prý pašeráci předávali zboží a dělili se
o kořist. O historickém významu místa
svědčí nedaleký plochý kámen jako stůl
s vytesaným křížkem. Každý turista ví,
že pokud bylo stoupání, musí přijít klesání. Než zahájíme druhou fázi, tak se otočíme, abychom se pokochali úchvatným
pohledem na majestátnou horu Poledník
a sedlovitý Roklan. Podél cesty za námi,
která je rovná jak pravítko, vedla v druhé
polovině minulého století železná opona.

| v NP Šumava
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Při příjemném sjezdu v udržované lyžařské stopě si neodpustíme samozřejmě pauzu u jezera Laka (dříve též nazývaného
jako Plesné jezero). Je nejmenší a s nejmenší hloubkou ze všech ledovcových jezer
na Šumavě, zato leží 1 100 m n. m., což
je nejvýše ze všech pěti jezer. Celkovým
pohledem se pokocháme z dřevěné vyhlídky. Hladina jezera může být v zimě pouhou bílou plání, ale od břehů se zdvihají

umístěna krypta Abelů a Hafenbrädlů, nejvýznačnějších rodů zdejších sklářů. Celková rekonstrukce kaple již byla před lety
úspěšně dokončena a rozvaliny zbouraného kostela sv. Lorence byly pietně upraveny. Původní vzhled místa ukazují staré
fotky v „historickém albu“ umístěném na
levé straně někdejší kostelní lodi.
Upravená lyžařská trasa nás vede skrz
lesy po tzv. pašerácké cestě stále rovně

svahy s divokými lesy. Pod torzy starých
stromů roste nová generace pralesa. Od
Laky pokračuje sjezd na Hůrku. Vyjedeme z lesa na rovnou mýtinu a cestu začíná
lemovat alej starých lip a především horských javorů. Přijíždíme do míst, kde stávala sklárna „na Jezerním“. Aspoň tak ji
nazval Karel Klostermann ve svém autentickém románu „Skláři“. Dávno zašlou
slávu sklářských mistrů připomíná bývalá
hřbitovní kaple sv. Kříže, pod níž byla dříve

nahoru a dolů na Formberg. Buď sjedeme
ještě níže a přes Vysoké Lávky s úchvatnými výhledy se dostaneme k Prášilskému potoku, podél něhož na povrchu cyklostezky doběhneme na lyžích až do Prášil.
Druhou variantu nabízí trasa z Formbergu rovnou přes les do Prášil ke hřbitovu
a hned za ním jsme v centru obce.
Takže: Skol!
Josef Štemberk,
Správa NP Šumava

2022 Rok mokřadů

Hradlový most uzavřen. Vchynicko-Tetovský
kanál ale stále přístupný
Hradlový most u Modravy, společně s parkovištěm, je od října 2021 pro veškerý provoz
uzavřen. Důvodem je havarijní stav mostu a plánovaná rekonstrukce. Ta bude ukončena nejpozději 30. června 2022.

Posledních dvanáct měsíců jsme na Šumavě slavili 30 let od vzniku národního parku. Skutečnosti, že národní park
přestál bouřlivé období kůrovcových kalamit, všemožně smýšlejících ředitelů a příroda v průběhu toho času stačila
ukázat svoji sílu, si musíme vážit. Ovšem je tu i další aspekt šumavské přírody, který si takovou pozornost zaslouží.
Je jím voda.
Málokdo asi tuší, že celou třetinu území
národního parku představují různé druhy mokřadů, přičemž těmi nejznámějšími jsou rašeliniště, místním názvem
slatě. A málokdo možná zaznamenal, že
mokřady mají tady, stejně jako v jiných
oblastech české země, nelehké osudy.
Dlouhá léta byly podmáčené pozemky
považovány za neúrodné, k ničemu a voda
byla z území vytlačována. V lesích, na
loukách a v nivách potoků naši předci
budovali odvodňovací sítě a postupně
dobývali další a další místa k hospodaření.
S novým miléniem ale přišel zvrat. Počasí se začíná měnit. Celkem často se objevují období sucha, namísto dlouhotrvajících
dešťů nastupují vydatné přívalové srážky,
klimatická změna se projevuje postupným zvyšováním průměrných teplot, krajina se ohřívá. V důsledku toho se rovněž

odkrývá problém odvodněné krajiny, která na tyto změny reaguje. Důležité je, že
reaguje velmi nepěkně především z pohledu člověka. Registrujeme častější bleskové povodně a ztráty hospodářů na zemědělské produkci.
Díky existenci národního parku se
na Šumavě věci dějí opačným směrem.
Odvodňovacími kanály zjizvená šumavská
krajina se pomalu hojí, neboť naši kolegové, kteří o vodní režim pečují, již dvě desítky let pracují na návratu vody do vysušených mokřadů. Voda v šumavské krajině
rok co rok nachází nová místa, kam se
může vrátit a ovlivňovat místní klima, jak
tomu bylo dřív. Z počátku šlo především
o záchranu cenných rašelinišť, vrchovišť
na pláních na česko-bavorské hranici,
jež byla v minulosti přeškrtána železnou
oponou, vysychala a zarůstala. Postupně se

přidávaly rašelinné lesy a louky, potoky,
prameniště a v současnosti se pracuje
skutečně na celistvém postupu návratu
vody do původních směrů a cest. Je potěšující, že do společného úsilí se v posledních
letech zapojuje i čím dál víc lidí z veřejnosti. Dobrovolníci jsou dnes spolehlivou
a velmi důležitou součástí celého procesu
a ukazuje se, že lidem na krajině, zvláště
té šumavské, opravdu záleží.
Příběh úbytku a návratu vody do šumavské přírody bychom vám chtěli v následujícím roce vyprávět. Ovšem všechny
jeho podrobnosti a zajímavosti se nevejdou
na pár řádek. Proto vás zveme na putování s vodou, jejíž příběhy se budeme snažit
ztvárnit mnoha různými způsoby.
Lukáš Linhart, projekt LIFE
for MIRES, Správa NP Šumava

Důležité však je, že Vchynicko -Tetovský
kanál zůstává přístupný po celou dobu uzavření a rekonstrukce! Pěší turisté mohou
využít trasu z parkoviště Rokyta směrem
k Hradlovému mostu. Odsud se pak vrátit
zpět nebo využít naučnou stezku Modrava–Hradlový most a dojít až na Modravu:
https://mapy.cz/s/cukobofanu.
Tato trasa je ryze přírodního charakteru,
a tak není vhodná pro vozíčkáře a turisty
s kočárky. Nutností je dobrá obuv. Buďte
zde prosím opatrní.
V případě vyšší sněhové pokrývky doporučujeme využít nově značenou náhradní trasu: https://mapy.cz/s/mesafeguhe od

Hradlového mostu k červené turistické trase a po ní se vrátit na Rokytu nebo pokračovat na Modravu. Upozorňujeme, že červená turistická trasa Modrava–Rokyta je
určena pouze pro pěší turisty.
Vážení návštěvníci, využijte prosím
alternativních tras a nesnažte se uzavřený most překonat. Chápeme, že uzavírka
mostu bude dlouhá, ale bohužel současná
situace na trhu se stavebním materiálem
nedovolila provést rekonstrukci v plánovaném termínu a stav mostu už nedovoluje jej
nadále využívat. Děkujeme za pochopení.
Jan Dvořák,
Správa NP Šumava

Zima 2021/2022

Doma na ŠUMAVĚ

Pozvání do předvánoční karamelovny
Zveme Vás na komentovanou ochutnávku
s možností nákupu různých druhů našich
ručně vyráběných tekutých karamelů, od
čisté karamelové chuti až po bylinkové,
kávové, kořeněné, s kakaem i slané chilli (ten má využití nejvíce se saláty, sýry
nebo masem). Právě v tomto období připravujeme i limitovanou edici Českokrumlovský karamel od Vaška – vánoční,

s perníčkovým kořením a sušeným jablíčkem. I ten přijďte ochutnat o adventních nedělích 28. 11., 5., 12. a 19. 12. od
13 do 18 hodin přímo do výrobny/karamelovny v Českém Krumlově v průmyslové zóně U Poráků 512. Další informace naleznete na www.ceskykaramel.cz.
Těšíme se na setkání,
Irena a Vašek Kalkušovi
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„To pravé ze Šumavy“ – pravé šumavské výrobky
Na podzimním zasedání certifikační komise byla udělena značka ŠUMAVA originální produkt® 1 novému výrobku, 1 výrobce rozšířil certifikaci na celý svůj sortiment. Oceněným
blahopřejeme a těšíme se z toho, že rozšířili nabídku označenou šumavskou regionální
značkou. Kompletní seznam všech certifikovaných s podrobným popisem naleznete na
webu www.regionalni-znacky.cz/sumava.
Navštivte nás také na našem facebooku @sumavaoriginalniprodukt

Textilní kámoši
z Pošumaví
Pod značkou Šárinky vznikají ručně
malované hračky, polštáře, kapsáře, tašky, kabelky a spousta dalších výrobků
z textilu. Mám ráda přírodní materiály, šiji převážně z kanafasu, lnu a fleece

radostí jsou pro mě zákazníci, kteří se rádi
vracejí.
Šárinky – Šárka Rajtmajerová
Dragounská 80, 339 01 Klatovy 4
tel.: +420 721 466 816
e- mail: sarinky@sarinky.cz
www.sarinky.cz
www.fler.cz/sarinky

Přírodní kosmetika
ze Šumavy

Novinky ze Šumavského pivovaru
V loňských novinách jsem začínal tento článek větou „Přes omezení roku 2020 jsme
splnili slíbené…“ Letos musím začít podobně, protože od jara 2020 není pro pivovary moc dobrá doba, ale díky našim věrným zákazníkům můžeme především prodejem lahví a sudů vařit pivo i nadále. Takže přes omezení roku 2021 jsme splnili slíbené a uvařili opět několik z našich oblíbených speciálů i mnoho várek neméně oblíbené
polotmavé dvanáctky a světlé jedenáctky, která je žádána celoročně nejvíce, obzvláště v letních měsících.

nebo z toho, co mě právě zaujme. Ručně maluji barvami na textil. Všechny mé
výrobky můžete prát na jemné praní na
30 °C. Zakládám si na precizním zpracování. Každý výrobek je originál.
Nově si u mě můžete zakoupit také
háčkované výrobky jako jsou tašky,
košíky, podkafíčka a další. Největší

Přírodní kosmetiku vyrábím čistě a s láskou, v malých sériích z nejkvalitnějších surovin. V mé nabídce mimo jiné
najdete bylinná nebo solná mýdla, také
MimiLenka dětské mýdlo, certifikované pro děti již od narození. Trápí vás
mastící se vlasy? Lupy nebo suché vlasy s roztřepenými konečky? Z báječných
tuhých šamponů si vybere opravdu každý
a kondicionér pro snadné rozčesání
je vážně skvělý. Budete se chtít stále
dotýkat svých hebkých vlasů!
Péče o pleť MýdLenka je plná účinných
látek, které opravdu fungují. 100%
éterické oleje, rostlinné extrakty, vyvážené

směsi vzácných olejů, kyselina hyaluronová nebo biofermenty – to jsou lahůdky,
které si vaše pleť zamiluje. Stále vyvíjím
nové produkty. Reaguji na potřeby a přání
zákaznic a zákazníků – jsem s nimi v neustálém kontaktu a tak vím, co řeší a co
je trápí. Vyzkoušejte přírodní kosmetiku MýdLenka a vaše pokožka i příroda
vám poděkují.
MýdLenka – Lenka Sojková
Bezděkov 233,
339 01 Klatovy
e-mail: info@mydlenka.cz
tel: +420 605 283 017
www.mydlenka.cz

Obnovené
certifikáty
Certifikační komise prodloužila dobu
užívání značky ŠUMAVA originální produkt® na další 3 roky osmi šumavským
výrobcům, dvěma službám a jednomu
pořadateli zážitků.
Blahopřejeme!

Krumlovský talisman štěstí

Chlistovská keramika

Jihočeské přírodní sklo – vltavín

Koníci na tyči

Uzenářské výrobky ze Šumavy

Rožmberský med

Českokrumlovský karamel
od Vaška – tekutý karamel

Vimperské pivo

Apartmány Modřínový dům

Staročeský řemeslný jarmark
Na Linecké stezce

1. solární ck, s. r. o., U Poráků 512,
Český Krumlov, www.1solarnick.cz

Po dvou letech přišel na řadu i letní
ibiškový speciál a pšeničné pivo, které do
Vimperka historicky patří. V adventním
čase se můžete opět těšit na oblíbený
medový speciál, který už k tomuto času
neodmyslitelně patří. Na leden plánujeme
též zázvorový speciál – obě tato piva loni
díky mimořádné situaci chyběla a i my se
na obě již opravdu těšíme.
Letos jsme se zaměřili na propagaci
našeho piva ve spojení s heslem „Vařeno ve
Vimperku“. Tím chceme dát i jednoznačnou odpověď na dotazy, kde se naše pivo
vaří a některým nejasnostem ve spojitosti
s původem piv, která mají město Vimperk
také ve svém názvu, ale ve Vimperku se
nevaří. Náš pivovar obnovil v roce 2010
po 43 letech tradici vaření piva ve Vimperku a jsme hrdí, že jsme i nyní jediný
pivovar, který zde vaří pivo.
Po covidové přestávce jsme zlatý
mok opět prezentovali mj. na Slavnostech medu ve Včelné pod Boubínem,
na akcích ve Vimperku a naše pivo bylo
také důstojnou součástí slavnostního otevření Vimperského zámku po první fázi
jeho rozsáhlé rekonstrukce. Náš 7sladový polotmavý speciál a australský ALE
Beach Boy byl výbornou reprezentací
Šumavského pivovaru na 9. ročníku
Festivalu minipivovarů na Pražském hradě,
který se uskutečnil po dvouleté přestávce
výjimečně až v září.
V centru Prahy můžete celoročně ochutnat naše speciály v restauracích Zdeňka

Pohlreicha Café Imperial a Next Door.
Tato spolupráce trvá již 8. rokem a přečkala i uzavření restaurací a celkově nelehkou
dobu posledních dvou let. Naši polotmavou dvanáctku si můžete zase dát načepovat v restauraci Pepř&Sůl ve Vysočanech.
Letos jsme také uvedli do nabídky rozšířené možnosti dárkových balení v lahvích
pro jakoukoli příležitost. I nadále zážitkové a degustační prohlídky pokračují a jsou
stále více oblíbené. Konají se vždy v pátek
od 16 hodin. Prohlídky letos nově získaly
certifikaci značky ŠUMAVA originální
produkt®.
Přejeme si, abyste nás již mohli navštěvovat pravidelně po celý rok – podrobně
a aktuálně o otevírací době informujeme na našem webu a nebojte se i kdykoli zazvonit mimo pravidelnou otevírací
dobu – rádi Vás obsloužíme. O vánočních svátcích bude otevřeno od 28. do
31. 12. a to od 16 do 20 hodin. Piva
vařená u nás jsou dlouhodobě nositelem certifikace ŠUMAVA originální produkt® a věříme, že i v budoucnu kvalitou
dostojíme požadavkům této prestižní
regionální značky.
Veškeré aktuální informace naleznete
na našem webu a facebooku. Těšíme se
na setkání s vámi ve Steinbrenerově ulici pod náměstím Svobody ve Vimperku.
Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar – majitel a sládek
www.sumavskypivovar.cz
F: @sumavskypivovarvimperk

Jan Palma, Latrán 149, Český Krumlov
http://top1group.cz

Jitka Bieblová, Přízeř 26,
Rožmberk nad Vltavou
www.samotarozmberk.cz

Ubytování „U Beranů“

Carnero Czech, s. r. o., K Samotám 424,
Železná Ruda, www.uberanu.cz

Klára Novotná, Onšovice 61, Čkyně
www.konicinatyci.cz

Karamelový sen s. r. o., U Poráků 512,
Český Krumlov, www.ceskykaramel.cz

Ing. Magda Koudelková, Švermova 86,
Horní Planá, www.modrinovydum.cz

Květa Korečková KETTY
Chlistov 72, www.kettykeramika.com

Farma Zelený, Drouhavec 3, Kolinec
www.farmazeleny.cz

Hojdarovi, s. r. o.; Šumavský pivovar,
Steinbrenerova 48/1, Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

Mírové nám., Netolice, www.netolice.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce
do 31. 12.>VÝSTAVA 50 LET LESNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍHO PARKU BAVORSKÝ LES / Železná Ruda, Envirocentrum / v roce 2020 oslavil Národní park Bavorský les
50 let; impozantní fotografie ukazují, jakou neuvěřitelnou dynamiku může rozvinout nerušená příroda.
www.sumavskecentrum.cz

9. 12.>VÁNOČNÍ NOKTURNO ANDREY KALIVODOVÉ /
Vimperk, MěKS / zazní operní árie přední české mezzosopranistky, od 19 hodin . www.kulturavimperk.cz

22. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S KAPELOU TROLING
STONES A HOSTY / Chanovice, KD / od 16 hodin. www.
chanovice.cz

do 3. 1.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A KOLÁŽÍ KOŘENY / Žihobce, Finské kulturní centrum Stella Polaris / Svá díla představí společně čeští a finští umělci Michaela Brachtová, Jolana Havelková, Phila Primus, Telona a Sonja Vectomov. www.zihobce.eu

10. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ VEČERNÍ TRH / Chlumany / tradiční akce s prodejem lokálních produktů a výrobků, od
17 do 21 hodin. www.chlumany.cz

do 31. 1.>VÝSTAVA ZIMNÍCH OBRAZŮ SIMONETTY ŠMÍDOVÉ / Kašperské Hory / www.kasphory.cz

10. 12.>MANIAK & DJ WICH, SUPPORT DJ BUICK / Sušice,
PDA / od 21 hodin. facebook.com/pdasusice

do 30. 4.>DŘEVO V RŮZNÝCH PODOBÁCH / Žihobce, muzeum / Výstava intarzie a dřevořezby Mgr. Josefa Škanty z Blatné. www.zihobce.eu
celoročně>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Mouřenec
u Annína / prohlídky kostela a kostnice, sraz účastníků před kostelem, každou sobotu v 11 hodin. www.
pratelemourence.cz

11. 12.>VÁNOČNÍ PROMÍTAČKA / Horní Planá, letní kino /
přijďte na Anděla Páně 2, od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu
11. 12.>ADVENTNÍ TROUBENÍ / Javorník, u kapličky sv. Antonína / přijďte společně prožít vánoční atmosféru,
poslechnout si vánoční melodie a ochutnat punč.
www.javorniksumava.cz

PROSINEC 2021
1. 12.>KLAVÍRNÍ RECITÁL DRAHOSLAVY SATOROVÉ / Prachatice, městské divadlo / zazní více i méně známé skladby světového klavírního repertoáru: Bach, Beethoven, Liszt, Poulenc, Ježek i vlastní improvizace, od
19 hodin . www.prachatice.eu
2. 12.>OTAVA, POŠUMAVÍ A MÉ KNIHY / Chanovice, KD /
beseda s šumavským fotografem Janem Kavalem,
od 18 hodin. www.chanovice.cz
2. 12.>VÁNOČNÍ FLORISTIKA S HANKOU ŠEBESTOVOU
KINDELMANNOVOU / Sušice, kino / od 17 hodin. www.
kulturasusice.cz

23. 12.>ŽIVÝ BETLÉM / Horní Planá, u kostela sv. Markéty /
vánoční legenda sehraná hornoplánskými ochotníky s živými zvířaty a hudebním doprovodem, od
18 hodin. www.sumava-lipno.eu

24. 12.>ŠTĚDRÁ HODINKA / Mouřenec u Annína / přijďte se
podívat do svátečně vyzdobeného kostela a "nasát"
Vánoce všemi smysly; přinést můžete drobné dárky
pro sušické seniory; od 11 do 12 hodin. www.pratelemourence.cz
24. 12.>XMAS NIGHT / Sušice, restaurace Sokolovna / od
22 hodin. www.kulturasusice.cz

5. 2.>DĚTSKÝ FARNÍ KARNEVAL / Sušice, KD Sokolovna / od
14 hodin. www.kulturasusice.cz
5. 2.>FARNÍ PLES / Sušice, KD Sokolovna / od 20 hodin.
www.kulturasusice.cz
8. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na telefonu
388 435 544. www.npsumava.cz

12. 2.>LIPNO ICE MARATHON / Černá v Pošumaví / extrémní
závod pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI / Špičák /
nejprudší špičácké sjezdovky Šance budou sjíždět členové horské služby a šumavští lyžaři, od 17 hodin.
www.spicak.cz

15. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na telefonu
388 435 544. www.npsumava.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÉ JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ / Strakonice – Vimperk – Kubova Huť / čtyři páry zvláštních vlaků
se vydají ze Strakonic na Kubovu Huť, odkud se uskuteční tradiční výstup na Boubín. www.spzs.sweb.cz

13. 12.>PODVEČERY S KRESBOU / Sušice, Galerie Sirkus /
Kresba je zklidnění i náboj od 18 hodin. www.kulturasusice.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SEDLO / Albrechtice
/ www.rozhledna-nasedle.cz

15. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM / Klatovy,
náměstí / vystoupí dětský sbor Sněženky a machři, dále
zpěvačka Magda Malá, která si společně s dětmi zazpívá závěrečné písně, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz

15. – 23. 12.>VÁNOČNÍ TRHY / Sušice, náměstí Svobody /
tradiční vánoční trhy s nabídkou řemeslných výrobků a s doprovodným kulturním programem www.
kulturasusice.cz

1. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na telefonu
388 435 544. www.npsumava.cz

31. 12.>SILVESTR / Horní Planá, náměstí u kašny / oslava konce roku a vítání nového spolu s DJ Martinem Procházkou, od 22 hodin. www.sumava-lipno.eu

12. 12.>KLATOVSKÝ KLÁŠTERNÍ BAZAR A ADVENTNÍ TRH
/ Klatovy / od 9 do 15 hodin před dominikánským klášterem. www.klatovy.cz

15. 12.>MAGICKÝ PHANTOM / Vimperk, MěKS / Černé divadlo Hilt se představí v 15 různých scénách, ve kterých
uvidíte to nejlepší z jeho tvorby, od 19 hodin. www.
kulturavimperk.cz

ÚNOR 2022

10. 2.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM ŽLEBŮ / České Žleby / poznejte krajinu okolí Žlebů, Kamenné Hlavy a Krásné Hory
z jiného pohledu, od 10 hodin, nutná registrace na
telefonu 388 435 544. www.npsumava.cz

23. 12.>ADVENTNÍ TRHY / Klatovy, náměstí / trhy od 9 hodin,
kulturní a hudební program, vystoupení dechové skupiny Úhlavanka, Zpívající andělé, Big band,
4TENOŘI. Od 16 do 17 hod. taneční vystoupení ZUŠ
J. Kličky Klatovy, Christmas band. www.mksklatovy.cz

31. 12.>MYSLIVECKÝ SILVESTR / Chanovice, KD / hraje skupina Melodyband, od 20 hodin. www.chanovice.cz
25. 12.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se
mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
25. 12.>SUŠICE JUNGLE ATTACK / Sušice, restaurace Sokolovna / od 22 hodin. www.kulturasusice.cz
25. – 26. 12.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice, skanzen /
betlém figurálních plastik v životní velikosti čítá na
dvě desítky postav, ukázka dobového zdobení vánočního stromku na české vesnici od poloviny 19. století. www.chanovice.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÁ PŮLNOČNÍ MŠE PŘI SVÍČKÁCH
/ Mouřenec u Annína / s P. Jendou Kulhánkem, od
23.59 hodin. www.pratelemourence.cz
31. 12.>PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH / Hojsova Stráž /
akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr, od 23 hodin. www.zelezna-ruda.cz
31. 12. –1. 1.>SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
ROZHLEDNU / Javorník / přijďte se rozhlédnout z Klostermannovy rozhledny, pro příchozí bude připraven
stánek s občerstvením. www.javorniksumava.cz

LEDEN 2022

3. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A DIVADLO / Horní Planá, sál
KIS / od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu

15. 2.>KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA / Sušice, KD Sokolovna / divadelní představení od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz
19. 2.>MASOPUSTNÍ VESELÍ S PRŮVODEM / Železná Ruda
/ masopustní průvod s koňským spřežením, sraz
je v 12:45 před MÚ. www.zeleznaruda.cz/itcruda
22. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na telefonu
388 435 544. www.npsumava.cz
26. 2.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Hojsova Stráž / průvod
s muzikou po celé obci s hudbou a občerstvením, sraz
je v 11:30 u hasičárny. www.zeleznaruda.cz/itcruda

1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA LIBÍN / Prachatice / tradiční akce s veselím a občerstvením u rozhledny. www.
prachatice.eu

4. 12.>NEBÍČKO A PEKLÍČKO / hrad Rabí / přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše na hrad, od 12 do 16 hodin.
www.hrad-rabi.eu

1. 1.>NOVOROČNÍ VYHLÍDKA Z CHANOVICKÉ ROZHLEDNY / Chanovice / 13–15.30 hodin. www.chanovice.cz

4. 12.>ADVENTNÍ PROHLÍDKY HRADU / Švihov / prohlídkový okruh hrad a výstava za tajemstvím Popelčina
střevíčku. www.hrad-svihov.cz

1. 1.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice / od 13 do 17 hodin
sváteční setkání ve skanzenu. www.chanovice.cz

4. 12.>VIMPERSKÉ PEKLO / Vimperk, Haselburg / brány
pekelné se otevřou v 15.30 hodin a zavřou (možná)
ve 20 hodin, pekelné informace na tel. 388 402 230.
www.vimperk.cz
4. – 5. 12.>ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ U SEIDLŮ// Český
Krumlov, fotoateliér Seidel / k zapůjčení kožichy, kabáty,
lyže i sáně a drobné doplňky, šály, šátky či klobouky,
nutná rezervace na tel.: 736 503 871. www.seidel.cz

16. 12. >MŮŽEM I S MUŽEM / Vimperk, MěKS / Vtipná
autorská feérie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí, od 19 hodin. www.
kulturavimperk.cz

5. 12.>MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI / Chanovice / tradiční
mikulášské nadělování. www.chanovice.cz

17. 12.>KONCERT ONDŘEJE G. BRZOBOHATÉHO / Prachatice, městské divadlo / od 19 hod. www.prachatice.eu

5. 12.>ČERT A MIKULÁŠ / Sušice, náměstí Svobody / od
16 hodin. www.kulturasusice.cz

18. 12.>FARMÁŘSKÝ TRH / Prachatice, Skalka / od 10 hodin. www.prachatice.eu

5. 12.>ČERTOVSKÁ ŠKOLA/ Sušice, Pivovar u Švelchů / od 17
do 19 hodin. www.pivovarusvelchu.cz

18. 12.>KONCERT / Chanovice, zámecký areál / Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, od 18
hodin. www.chanovice.cz

9. 12.>ANNA K. KONCERT / Sušice, KD Sokolovna / od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz

28. 12. –1. 1.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Kašperk /
speciální komentované prohlídky zaměřené na staré
vánoční zvyky a obyčeje. www.kasperk.cz

23. 12.>ZPÍVÁNÍ S PADDY´S BANGERS / Sušice, náměstí Svobody / od 18 hodin. www.kulturasusice.cz

2. 12.>MIKULÁŠSKÉ PEČENÍ S RŮŽENKOU VINCIKOVOU
/ Prachatice, muzeum / adventní program ve foyer Prachatického muzea od 15 do 17 hodin. www.prachatickemuzeum.eu

8. 12.>4TET KONCERT / Sušice, KD Sokolovna / od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz

27. – 30. 12.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / Švihov / prohlídkový okruh hrad a výstava za tajemstvím Popelčina
střevíčku. www.hrad-svihov.cz
28.– 30. 12.>VÁNOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA S ŠÁLKEM HORKÉHO MOŠTU / Kašperské Hory / sraz v 17 hodin před
pražírnou kávy Rósta Kafe se zakoupenou vstupenkou. Doporučujeme rezervaci, omezená kapacita.
Nutné vyzvednutí vstupenky hodinu před začátkem.
Prodej vstupenek v informačním centru v budově radnice. Dotazy a rezervace na tel.: +420 376 503 413.
www.kasphory.cz

11. 12.>ADVENTNÍ PROHLÍDKY HRADU / Švihov / prohlídkový okruh hrad a výstava za tajemstvím Popelčina
střevíčku. www.hrad-svihov.cz

celoročně první čtvrtek v měsíci>PROMÍTÁNÍ KINA PRO
MALÉ I VELKÉ / Železná Ruda, Envirocentrum / promítání od 17 h pro děti a od 19:30 pro dospělé. www.
sumavskecentrum.cz

Krátkodobé akce

22. 12.>ADVENTNÍ TRHY / Klatovy, náměstí / trhy od 9 hodin,
kulturní program ZUŠ J. Kličky Klatovy a ZŠ Čapkova
ul. Klatovy, od 15 do 16 hodin koncert Hany Křížkové, 16.30–17.30 hodin koncert skupiny Sentiment,
19–20 hodin koncert zpěváka Pavla Callty, 20.30–
21.30 hodin koncert folkrockové skupiny Hradní
duo. www.mksklatovy.cz

11. 12.>VÁNOCE NA RABÍ / hrad Rabí / zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu, od 15.30
do 19 hodin. www.hrad-rabi.eu

celoročně>VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice, kostel sv.
Kateřiny / pochod smrti židovských žen, 12 panelů
s textem a ilustračními fotografiemi, klíč v IS. www.
hartmanice.cz

celoročně čtvrtý čtvrtek v měsíci>TEMATICKÉ PŘEDNÁŠKY / Železná Ruda, Envirocentrum / promítání od 17 nebo
18 hod. dle možností tematické přednášky (Šumava,
cestování, zdraví, příroda, aj.), bližší informace na
www.sumavskecentrum.cz

18. 12.>ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY KAPKA / Horní
Planá, náměstí / adventní koncert českokrumlovské
kapely, od 18 hodin. www.sumava-lipno.eu

19. 12.>KONCERT ŽIHELSKÉHO SBORU / Mouřenec u Annína
/ od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

do 31. 12.>VÝSTAVA OBRAZŮ / Sušice, galerie Sirkus / Petra Malinová – Šalvějím, věnováno rostlinám / www.
mestosusice.cz

do 4. 6.>IITTALA: ZNAČKA FINSKÉHO SKLA A PORCELÁNU
/ Žihobce, Finské kulturní centrum Stella Polaris / Výstava
představuje unikátní fenomén finské značky designového skla a porcelánu. www.zihobce.eu

prosinec 2021 – březen 2022

18. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SVATOBOR / Sušice, Smetanův sál / www.kulturasusice.cz

do 31. 12.>VÝSTAVA SBLÍŽENÍ: LIDÉ A VELKÉ ŠELMY ŠUMAVY / Sušice, muzeum Šumavy / www.muzeum.sumava.net

20. 1. – 31. 3.>VÝSTAVA ŽELEZNORUDSKO NA FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH / Železná Ruda, Envirocentrum /
pojďte si zavzpomínat, jak to kdysi na Železnorudsku
vypadalo. Poznáte místa na pohledech a fotografiích?
www.sumavskecentrum.cz
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26. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT/ Chanovice, zámecký areál /
hudba českých Vánoc napříč staletími, hudebníci
z regionu pod vedením manželů J. a D. Matouškových 17 hodin. www.chanovice.cz
26. 12.>VÁNOČNÍ MŠE S KOLEDAMI / Annín, kaple / tradiční mši ve svátek sv. Štěpána bude sloužit P. Jenda Kulhánek, od 11.30 hodin. www.pratelemourence.cz

1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA STEZKU KORUNAMI STROMŮ / Lipno nad Vltavou / každý příchozí obdrží účastnický list. www.lipno.info
8. 1.>PĚŠÍ POCHOD K UCTĚNÍ A ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY
A ŽIVOTA V POŠUMAVÍ / Chanovice / v 8.30 hodin start
v zámeckém areálu. www.chanovice.cz

26. 2.>MASOPUST / Volary / od 13 hodin vychází průvod
masek od radnice a obchází celé město dům od domu.
www.mestovolary.cz

9. 1.>VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU / Sušice, KD Sokolovna / divadelní představení od 19 hodin. www.
kulturasusice.cz
17. 1.>ŽENA OBECNÁ / Sušice, KD Sokolovna / divadelní
představení od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz
18. 1.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na tel. 388 335 014.
www.npsumava.cz

18. 12.>ADVENTNÍ PROHLÍDKY HRADU / Švihov / prohlídkový okruh hrad a výstava za tajemstvím Popelčina
střevíčku. www.hrad-svihov.cz
26. 12.>VÁNOČNÍ BĚH POD ČERNOU VĚŽÍ / Klatovy / závod
pro děti i dospělé, délky tras od 100 m až 4,8 km vedené městem, pořádá Triatlon klub Klatovy, od 9 hodin.
www.authorkralsumavy.cz

26.–27. 2.>ŠUMAVSKÝ SKIMARATON / Kvilda / 34. ročník
závodu v běhu na lyžích. www.skimaraton.cz

BŘEZEN 2022

26. 12.>ZIMNÍ OTUŽOVÁNÍ NA VODNÍKU / Vimperk, areál
Vodník / tradiční potápění otužilců, teplý grog pro
všechny, od 13.33 hodin. www.vimperk.eu
20. 1.>NA SNĚŽNICÍCH KOLEM ŽLEBŮ / České Žleby / poznejte krajinu okolí Žlebů, Kamenné Hlavy a Krásné Hory
z jiného pohledu, od 10 hodin, nutná registrace na
tel. 388 435 544. www.npsumava.cz
22. 1.>BENEFIČNÍ PLES SUŠICKÝCH ŠKOL / Sušice, KD Sokolovna / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz

27. 12.>ČERNOBÍLÝ KONCERT / Vimperk, MěKS / pět hudebníků, pět členů divadla SeMaFor, pro vás připravilo
večer plný filmových nestárnoucích hitů, od 19 hodin.
www.kulturavimperk.cz

25. 1.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na 388 435 544.
www.npsumava.cz
29. 1.>REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA / Sušice, KD Sokolovna / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz

1. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na telefonu
388 435 544. www.npsumava.cz
8. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na telefonu
388 435 544. www.npsumava.cz
25. 3.>KONCERT DAVIDA KOLLERA / Prachatice, národní
dům / od 20 hodin. www.prachatice.eu
Změna programu vyhrazena, s ohledem na aktuální epidemickou situaci mohou být některé akce zcela zrušeny, sledujte informace na webu pořadatele.

Zima 2021/2022

Doma na ŠUMAVĚ
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Horní Planá – malé město s velkým srdcem
Lipensko stojí za návštěvu v každém ročním období. Horní Planá, malé město s velkým
srdcem, ležící na levém břehu Lipenské vodní nádrže, vám nabízí celoroční atraktivní
vyžití. Horní Planá je navíc nejvýše položeným městem v jižních Čechách.
Až napadne sníh, mohou milovníci bílého sportu vyrazit na běžky, povede je Bílá
stopa. Aktuální informace k běžeckým
stopám se lyžaři dozví na webu www.
bilastopa.cz. Město Horní Planá zde udržuje několikakilometrové trasy s pohádkovou zimní atmosférou. Celkově lze
využít až 25 kilometrů vzájemně propojených okruhů – Hornoplánský, Hůrecký,
Jelm a Olšinský.
A pokud zamrzne jezero na patřičnou
sílu ledu, určitě není od věci zase po roce
vytáhnout brusle.
Letos můžeme návštěvníkům navíc
doporučit nový výletní cíl – návštěvu rozhledny na Dobré Vodě v hornoplánském

Lesoparku Adalberta Stiftera. Výstavba
rozhledny byla dokončena letos na podzim. Je vysoká 37 m, svým tvarem připomíná karafu na vodu a má dvě vyhlídkové plošiny s úchvatným výhledem na
Lipno, Srdce Vltavy, šumavské panorama s Plechým, Smrčinou a dalšími vrcholy, na Vítkův kámen, boletický vojenský
prostor, Novohradské hory či Alpy. Na
Lipensku se jistojistě jedná o bezkonkurenční vyhlídku!
Večery či odpoledne pak stojí za návštěvu některých akcí, které místní Kulturní
a informační centrum Horní Planá nabízí. Podrobnosti vždy získáte na www.
sumava-lipno.eu nebo na telefonu +420
380 738 008.
Lucie Roubínová,
KIC Horní Planá

Zažijte Šumavu u břehu Lipna

pod masivem hraniční hory Smrčina
V poklidné, téměř zapomenuté osadě Bližší Lhota, která částečně zanikla vybudováním Lipenské přehrady, se v historické budově bývalé schwarzenberské lesní správy nachází plně vybavený rekreační komplex Aparthotel & Wellness Knížecí cesta.

Srub Javorná zve za tajemstvím Svinného lesa
Noc končí, avšak dvě černé siluety věží sv.
Anny se stále ještě dotýkají Mléčné dráhy. Nebe je dnes Javorné tak blízko, protože silně mrzne. Do tmy se třpytí hvězdná
obloha i stříbrný plášť, který pokryl litinové křížky poklidného hřbitova. Posvítíme-li na šindelové průčelí kostela, uvidíme dokonce „svatozář“ sv. Anny. Tentokrát
se od tohoto mystického místa vydáme, ať
už na běžkách nebo s dětmi na sáňkách,
do tajuplného zimního lesa.

Svinný les dobře znají houbaři, ovšem
v zimním období lokalita dosti osiří, a tak
tu stará Šumava pohádkově i trochu strašidelně ožívá. Okruh (5 km) začneme u kostela v Javorné. Před roubenkou se napojíme na cestu v zádech zdejších chalup.
Po 300 m vlevo narazíme na nenápadnou
odbočku u kamenného podstavce božích
muk. Odehrála se tu scéna z „Popelky“,
kdy umouněné pískle hází na svého prince šišky ze stromu. V údolí u dřevěné lávky pod starým hamrem můžeme zkusit
ledovou vodu říčky Ostružné, kde Popelka prala prádlo. Od hamru pokračujeme

po žluté přes Buchar a přední Svinnou
až na prostřední Svinnou (kolem pece
staré vápenky, přes ekofarmu s restaurací). U kapličky sv. Vendelína se potěšíme výhledy a u lomů zamíříme doleva po zelené. Na křižovatce se schovává
sklep, pozůstatek po králováckém dvorci,
ve kterém se chovaly sviňky putující až na
stůl pánům z hradu Velhartice. V lomech
jsou prý zapomenuté štoly, které podle
pověsti objevil pasáček, když následoval

jedno prasátko pokryté zlatým prachem.
Výhled na Plošinu, bublavý zvuk Kneippovy sprchy u studánky a staré chalupy
rámují bránu do Svinného lesa. Tady už
je ticho, občas jen spadne za krk trochu
sněhu. Všude stopy, jsme-li potichu, uvidíme skupinku srnek i stádo jelenů. Tam,
kde zelená zachází více vpravo, pokračujeme rovně po široké cestě a za 50 metrů odbočujeme doleva. Před druhou lesní školkou na této trase jsme v samotném
srdci lesa, které v dávných dobách doslova
hořelo. Ve sněhu se rýsují základy sklářské
pece místy kryté sklovinou. Sklářská huť

je tu patrná i přímo na cestě, která zde na
chvíli zrůžoví (barva kamenů, které prodělaly vysoký žár). Pod námi se rozprostírá tajemná louka s názvem V Hutích, kde
krtek občas vyhrabe strusku či hrubé sklo.
V noci se tu zase ozývají podivné hlasy,
snad duchů starých sklářů. U obrovského
smrku sníh kryje zbytky další pece. Pokračujeme však naší cestou kolem krmelce až
ke Svinnému potoku. V mlází se zdvihají
obrovské sejpy po rýžování zlata a hluboko pod námi je ukrytá, v zimě nedostupná, další sklářská pec. Po 400 m přicházíme na cestu ke strašidelné chaloupce, jen
ta kuří nožka jí chybí. Odbočíme doprava a po 20 m hned doleva na uzoučkou
cestičku plnou srnčích stop. Vyloupneme se na panoramatickém výhledu nad
Srubem Javorná. Vlevo podél živého plotu sejdeme anebo sjedeme na sáňkách na
nám již známou žlutou turistickou trasu, kterou jsme na Svinnou přicházeli.
U rozcestníku a informačního přístřešku
pod srubem si můžete o sklářství ještě
přečíst. Přes Buchar se vrátíte zpět kolem
rybníčku s mlýnem do Javorné (1,5 km).
A příště vás zveme na jarní rozkvetlou
zahradu a do srubu přímo k nám. Nad
mapou vám poradíme, které cesty vás
zavedou k zapomenutým sklárnám a dalším tajemstvím po celé Šumavě. Ubytovat
se můžete ve dvou apartmánech s kuchyní, třeba i s pejskem. Veškeré informace naleznete na tabuli u branky nebo na
www. srubjavorna.cz, kde se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem.
Krásné šumavské toulání v roce 2022
přeje
Eva Michňáková, Srub Javorná

Jeho unikátní poloha zaručuje, že frekventovaný turistický ruch zůstane daleko za vámi. Jako by se tu zastavil čas.
Zasněženým zvlněným šumavským
lukám a lesům pozvolna dominuje hraniční šumavský hřeben s vrcholky hor
a poskytuje tak nejen ideální místo
k odpočinku i toulkám do všudypřítomné mystické přírody, ale také nabízí skvělé podmínky pro mnoho zimních sportovních aktivit. Běžkaři mohou naskočit
do bílé stopy hned u hotelu a užít si trasy podél Schwarzenberského plavebního kanálu nebo v nedalekém areálu
rakouského Schöneben. Pro sjezdaře se
nabízí 19 km vzdálený oblíbený lyžařský areál Smrčina-Hochficht. Převážnou část zimy je k dispozici hraní metané na zamrzlém rybníčku nebo jezerní
bruslařská dráha – zamrzlou vodní hladinu si můžete užít především na bruslích
ale i na běžkách nebo na horském kole.
Dobrodruzi se mohou vydat na toulky na
sněžnicích.
Génius loci však nekončí pouze exteriéry, ale též ubytování ve 27 stylových
apartmánech o různých dispozicích je
opravdovým zážitkem. Snoubí se zde krá-

sa původních materiálů, řemeslného umění
a starožitného nábytku s moderním komfortem pro pohodlný pobyt hostů.
Ubytovat se můžete v plně vybavených
apartmánech v pečlivě zrekonstruované
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facebook.com/isumava
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budově z 18. století, která je dosud kulturní památkou. Interiéry doplněné historickým nábytkem v kontrastu s moderními
prvky vytvářejí naprosto unikátní atmosféru. V historické části komplexu jsou

apartmány pojmenovány po jednotlivých
členech rodiny Schwarzenbergů. Další
možnosti ubytování nabízíme v druhé
části areálu ve zbrusu nových, prostorných a stylově navržených apartmánech, pojmenovaných po významných
osobnostech Šumavy. Celý areál uprostřed panenské přírody tak poskytuje
nerušené pohodlí i těm nejnáročnějším
hostům.

Pro relaxaci, odpočinek a zahřátí po
zimních venkovních aktivitách mají hosté k dispozici originální wellness s nabídkou finské-infra-parní sauny, masáží, horkých koupelí či vířivek. V propojení se
zdejší nádhernou šumavskou přírodou
a úchvatnými výhledy na klidnou hladinu lipenského jezera bude váš odpočinek
dokonalý.
Vybudováním tohoto výjimečného
apartmánového hotelu v Bližší Lhotě jsme
se rozhodli nabídnout alternativu rušným
turistickým centrům v okolí Lipna. Naším
cílem je, abyste si u nás kromě přírodních krás užili i profesionality, pohodlí
a komfortu, které vám chceme poskytovat v přátelské atmosféře a za přijatelné
ceny. Budeme spokojeni, pokud se vrátíte do svých domovů s příjemným pocitem zklidnění, zbaveni spěchu a naplněni životním optimismem.
Těšíme se na Vás, zima je u nás nejkrásnější.
Petr Zemek
Aparthotel & Wellness Knížecí Cesta
www.knizecicesta.cz

