Výrobky, řemesla a lidé Střípky odjinud Prodejny značených výrobků
Certifikát „ŠUMAVA originální produkt®“
získalo nově 14 výrobků. Čtěte na straně 3.
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Proběhlo první setkání zástupců
všech českých i slovenských
regionů, kde značí místní výrobky.

První obchody projevily zájem stát se
oficiálními prodejními místy certifikovaných
výrobků ze Šumavy.

Ostrov přírody
uprostřed moře
civilizace

Za regionálními výrobky
do Prahy
Uprostřed léta se budete moci se‑
tkat se značenými výrobky v Praze na
Staroměstském náměstí – a to v in‑
formačním centru Czech Tourism
u ústí Dlouhé ulice. Od 20. července
do 5. srpna se tam postupně vystří‑
dají výrobci z pěti regionů, kde pro‑
bíhá značení: Krkonoše, Beskydy,
Šumava, Moravský kras a Orlické
hory. Podrobnosti sledujte na
www.domaci-vyrobky.cz.

Dobrodružství postupující sukcese,
prostor pro přírodu i pro člověka,
to vše nabízí Národní park Šumava,
nejrozlehlejší národní park v České
republice.
Co vlastně způsobuje, že tato výspa
české kotliny na odvěké jihozápadní
hranici s Německem tolik přitahuje
pozornost přírodovědců, podnikatelů
a zejména návštěvníků? Lesy, pokrý‑
vající více než čtyři pětiny území
dnešního národního parku, nebo
snad jedinečné šumavské slatě, jež ne‑
mají ve středoevropském regionu ob‑
doby, či ledovcová jezera jako pozůsta‑
tek poslední doby ledové? Jistě ano.
Je zde však i jedna dimenze, jež pro‑
stupuje celým tímto krajinným pro‑
storem a jejíž stopy jsou zdánlivě ne‑
smazatelně zapsány do rodného listu
dosud velmi mladého národního par‑
ku. Ani nekonečných čtyřicet pováleč‑
ných let nedokázalo z paměti krajiny
vymazat několikasetletou přítomnost
člověka. A tak nastupující sukcese (tj.
přirozený vývoj krajiny a ekosystémů
do podoby, která je v daných přírod‑

Foto: © Radek Drahný, 2006.

Šumava patří mezi nejúspěšnější
území s regionální značkou
Úspěchy regionální značky
Regionální značce „Šumava origi‑
nální produkt®“ se v poslední době nebý‑
vale daří. Během květnového zasedání
Certifikační komise bylo posouzeno
a schváleno udělení značky dalším 10
výrobkům nebo skupinám výrobků (po‑
drobně na str. 3).
Celkový počet certifikátů se na Šuma‑
vě rozrostl již na 17, přičemž celkový po‑
čet výrobků, které smějí užívat ochran‑
nou značku, se blíží k neuvěřitelným 50

druhům. „Šumava se tak po roce a půl
existence značky stává zatím druhým
nejúspěšnějším regionem v České re‑
publice, hned po Beskydech, co do počtu
udělených certifikátů a certifikovaných
výrobků“, říká Tomáš Kažmierski, člen
Certifikační komise a národní koordiná‑
tor pro regionální značky.
„Takový vzrůst zájmu jsme opravdu
nečekali“, říká Kateřina Vlášková, před‑
sedkyně Certifikační komise a koordiná‑
torka regionálního značení výrobků na

Šumavě. „Šumavští výrobci byli k regio‑
nální značce zprvu nedůvěřiví, avšak
zkušenosti prvních sedmi certifikova‑
ných výrobců a hlavně význam a propa‑
gace regionální značky je přesvědčily,
že se jim vyplatí značku používat“,
dodává Kateřina Vlášková.
Svoji roli v tom hraje určitě hrdost vý‑
robců na původ jejich produktů na Šu‑
mavě, ale i nabízené výhody spojené
s propagací produktů a s nabídkami
nových možností odbytu.
(pokračování na straně 2)

Na kole Šumavou i Českým lesem
První cyklostezka v Národním
parku Šumava

ních podmínkách nejstabilnější) a di‑
vočina, zde v jedinečné směsici s kul‑
turním aspektem, nabízejí skutečné
dobrodružství zrodu či proměny,
tak vzácné na námi již téměř dokonale
zabydlené planetě.
Prastaré obchodní stezky křižovaly
Šumavu již v hluboké minulosti. Hor‑
ský val s pralesy však dlouho odolával
souvislému osídlení. Z řady kolonizací
dnešní ráz krajiny postupně ovliv‑
nili první kovkopové, poté skláři,
zemědělci, dřevaři. Nové technologie
využívání přírodních zdrojů rozho‑
dující měrou přispívaly ke změnám
v krajině.
(pokračování na straně 2)

V loňském roce návštěvníkům Želez‑
norudska jistě neušel pozornosti čilý
stavební ruch, který se odehrával podél
silnice z Gerlovy Huti k Nové Hůrce.
Mezi elektrovodem a okrajem lesa tam
probíhala stavba první cyklostezky
v Národním parku Šumava. Do konce
října minulého roku byla cyklostezka na

světě - i když zatím jen v délce 5 kilome‑
trů. Pár dní nato ji za velkého zájmu
médií slavnostně otevřela Kateřina
Neumannová — ovšem tehdy na koleč‑
kových lyžích.
Nyní, když začíná letní turistická
sezóna, konečně přijedou novou cyklo‑
stezku vyzkoušet sami cyklisté. Jistě ze
všeho nejvíc ocení její přínos pro bez‑
pečnost. Jízda po původní dálkové cyk‑

lotrase č. 33 mezi auty totiž nebyla pro
cyklisty kdovíjak bezpečná, zvláště pro
skupiny s dětmi. O prázdninách, kdy
byl provoz největší a na stejné silnice
vyjely ještě Zelené autobusy, přibylo
k ohrožování cyklistů ještě vzájemné
zdržování.
Pokud cyklisté nepřijedou na kole
zrovna od Železné Rudy, najdou i novou
možnost parkování osobních aut v Ger‑
lově Huti při začátku cyklostezky. Pade‑
sát stání pro auta plus další dvě pro
vozíčkáře se určitě hodí v létě i v zimě,
stejně jako nová autobusová zastávka
pro Zelené autobusy, cyklobus z Plzně
i regionální linky.
Celý název cyklostezky „Gerlova Huť –
Nová Hůrka – Prášily – Srní“ napovídá,
že od počátku je zde snaha dovést cyk‑
lostezku z Nové Hůrky přes Prášily až
do Srní, opět podle původní nadregio‑
nální cyklotrasy č. 33, která byla pro‑
značena v roce 1999.
Josef Jiřička, Správa NP a CHKO Šumava
(pokračování na straně 2)

Rekordní počet certifikátů
pro výrobky z Orlických hor
Koncem května zasedla v Orlic‑
kých horách vůbec poprvé Certifi‑
kační komise nad žádostmi o udělení
další ze série regionálních značek:
„ORLICKÉ HORY originální pro‑
dukt®”. Škála výrobků byla velmi pes‑
trá: od zeleniny a biobriket přes peči‑
vo po rukodělné výrobky z chráněné
dílny.
„Jsem nadšený z toho, kolik žá‑
dostí se hned napoprvé sešlo,”
pochvaloval si Luboš Řehák z MAS
POHODA venkova, koordinátor
značky. „Tolik certifikátů v prvním
kole zatím nebylo v žádném jiném
regionu, kde už značení probíhá. Na‑
víc je to opravdu zajímavá a vyváže‑
ná kolekce výrobků, pro značku
v Orlických horách je to výborný
start,” potvrzuje Iva Dyková, zástup‑
kyně REC ČR.

(pokračování rubriky na straně 4)
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Šumava
patří mezi
nejúspěšnější...
(pokračování ze strany 1)

V současné době byly např. vyrobeny in‑
formační panely velikosti A3 pro vyvěše‑
ní na obecních úřadech a informačních
centrech, které informují o značení (má‑
te-li zájem o takový panel, kontaktujte
Kateřinu Vláškovou z RRA Šumava).
Dále jedná RRA Šumava s několika ob‑
chody, které mají o prodej certifikova‑
ných výrobků zájem. „Tyto prodejny od
nás dostanou speciální certifikát jako
potvrzení, že patří do sítě oficiálních
prodejních míst v regionu. Návštěvní‑
kům i místním budeme tyto prodejny
doporučovat, protože sortiment pravých
šumavských výrobků v nich bude garan‑
tovaný“, potvrzuje Tomáš Kažmierski.

První prodejní místa
Pokud budete například projíždět
Dlouhou Vsí u Sušice, můžete se zastavit
v obchůdku Dárky ze Šumavy. Objevíte
zde především různé výrobky z přírod‑
ních materiálů řemeslného charakteru.
Majitelka obchodu, Ing. Jana Adamcová,
která zde bydlí se svou rodinou, je zároveň
autorkou mnoha vystavených výtvorů.
Zabývá se především kresbou a malbou
na rozličné materiály (vč. hedvábí) různý‑
mi technikami a jejich kombinacemi (tuž‑
ka, tuš, pastel, akvarel). Hlavním tématem
jsou chalupy, kapličky a kostelíky z cent‑
rální Šumavy i z jejího předhůří.

vakuově balené hovězí maso, skopovéjehněčí a kozí-kozlečí. Přijďte ochutnat
čerstvé výrobky, které mají všechny
i značku BIO, nebo si vyzkoušejte někte‑
rou z mnoha hospodářských aktivit – kr‑
mení zvířat, výroby sýrů, pečení chleba či
výroby uzenin. Děti jistě ocení možnost
pohladit si oslíky a další domácí zvířátka.
Na farmě je možné se i ubytovat, každý
zde nalezne klidné, idylické prostředí
k relaxaci a odpočinku.
Horký letní den můžete příjemně
strávit u  Lipenské nádrže, v Horní Plané
je písčitá pláž a v provozu je od dubna do
října lodní převoz, který vozí turisty na
protější břeh.
V okolí je možné podnikat různé výle‑
ty: na Plešné jezero (12 km s velkým pře‑
výšením, stezka vychází z obce Jelení),
Medvědí stezka (14 km z Ovesné u Nové
Pece do Černého Kříže u Stožce; nejstarší
naučná stezka na Šumavě), ke Schwar‑
zenberskému kanálu (nejlépe začít v obci
Jelení, kde je expozice Schwarzenberské‑
ho kanálu, naučná stezka podél kanálu
zaměřená na jeho historii má nenároč‑
nou trasu, vede kolem horního a dolního
portálu, k Rosenauerově kapličce).
Cyklisté ocení značené cyklostezky
podél Schwarzenberského plavebního ka‑
nálu z Jeleních Vrchů až na Růžový vrch
nebo příjemný úsek známé Šumavské
magistrály z Nové Pece proti toku Vltavy.
Pěkný výlet je také na Třístoličník nebo
do zpřístupněných částí vojenského pro‑
storu Boletice.
Biofarma Slunečná
Slunečná 3, 384 51 Želnava
tel. +420 604 331 278, +420 388 336 108
odpovědný zástupce: Ing. Pavel Štěpánek

Dále se můžete s certifikovanými
výrobky setkat na těchto místech:
Keramická dílna a vzorkovna
výroba a prodej chodské keramiky
Chlistov 1 a 72, 339 01 Klatovy
tel. +420 607 985 206, www.kettykeramika.com
odpovědný zástupce: Květa Korečková
Návštěvu si prosím předem telefonicky
domluvte.

Práce paní Adamcové i jiných výtvar‑
níků je možno vidět také v Šumavské galerii v Sušici. I tam se setkáte s obrazy šu‑
mavských malířů a s tradičními výrobky
ze dřeva, proutí, slámy, textilu apod. Na
letní prázdniny připravuje paní Adamco‑
vá také výstavu tvorby šumavských řeme‑
slníků a malířů v muzeu na Železné
Rudě.
Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232, 342 01 Sušice
Šumavská galerie
Americká 154/I, 342 01 Sušice
tel: +420 376 526 147
www.sumavaweb.wz.cz
odpovědný zástupce: Ing. Jana Adamcová
Nebo se vydejte na výlet k Lipnu na
Biofarmu Slunečná, která vyrábí a pro‑
dává kozí, kravské a ovčí produkty: čers‑
tvé mléko, čerstvé sýry, žervé, tvaroh,
jogurt, máslo, sýrové speciality, také

Navštivte…
Klatovy
Klatovy leží v šumavském podhůří
poblíž naší jihozápadní hranice s Ně‑
meckem, severně od hraničního pře‑
chodu v Železné Rudě.
Město, které v roce 1260 založil čes‑
ký král Přemysl Otakar II., obklopuje
překrásná krajina, která návštěvníka
okouzlí neopakovatelnou atmosférou
uplynulých staletí a souborem archi‑
tektonických skvostů.
Dominantou města je téměř 82 me‑
trů vysoká Černá věž. Z jejího ochozu
je nezapomenutelný výhled nejen na
město samotné, ale za jasného počasí
i na vzdálené šumavské vrchy.
Stavba radniční budovy byla zahá‑
jena v roce 1557. V  následujících le‑
tech prodělala řadu úprav a změn. Po‑
slední velká přeměna budovy byla

Řeznictví a uzenářství Šnebergr
výroba a prodej černé šumavské klobásy,
tmavé šumavské tlačenky a šumavského masa
A. Kašpara 9, 340 04 Železná Ruda
tel. +420 376 397 432
odpovědný zástupce: Michal Šnebergr
Prachatické muzeum
prodej různých certifikovaných výrobků
Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
tel. +420 388 311 419
odpovědný zástupce: Mgr. Pavel Fencl
Broušení a prodej skla
384 42 Lenora 117
tel. +420 602 948 578, www.prodejskla.cz
odpovědný zástupce: Antonín Chrapan
Suvenýry a občerstvení
prodej suvenýrů – skleněné těžítko
Kaplice pod Boubínem – centrální
parkoviště, 384 51 Volary
tel. +420 388 436 222
odpovědný zástupce: Eva Čihula

realizována v roce 1925. Zdobí ji so‑
chařská díla Čeňka Vosmíka a Fran‑
tiška Rouse. Malířská díla jsou od
umělců Nováka a Čejky. Profesor
architekt J. Fanta byl projektantem
novorenesančních štítů budovy a pře‑
krásného vnitřku obřadní koncertní
síně v secesním slohu.
Na náměstí v budově č. p. 149 se
nachází jedinečná památka Lékárna
U Bílého jednorožce, jejíž inventář
pochází z roku 1773. Kromě nábytku
se zde zachovalo i originální lékáren‑
ské náčiní. Provoz lékárny byl ukon‑
čen až v roce 1966, tedy po více než
třech stoletích.
Turistické informace a aktuality o dění
v Klatovech získáte v Informačním
centru, nám. Míru 63, Klatovy I
tel.: 376 347 250
376 347 240
fax: 376 347 390
e-mail: icklatovy@mukt.cz
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Na kole Šumavou
i Českým lesem
(pokračování ze strany 1)

Pohodlně po Otavské
cyklistické cestě
Novinkou letošního roku je vyznačení
celé „Otavské cyklistické cesty“, která za‑
číná na Modravě, vede podél řeky Vydry
a Otavy, prochází přes Hartmanice, Suši‑
ci, Horažďovice, Strakonice a končí na
Zvíkovském Podhradí. Celá trasa měří
166 kilometrů.
Podél části Otavské cyklistické cesty
bylo vybudováno několik informačních
a odpočinkových bodů pro cyklisty.
Na těchto místech jsou osazeny venkov‑
ní informační tabule, kde mj. najdeme
základní údaje o turisticky zajímavých
cílech v okolí, s podrobně zakreslenou
mapou dané trasy a informace o osob‑
nosti spisovatele Karla Klostermanna,
který v této oblasti žil a tvořil. Dále zde
můžeme využít i přístřešky s posezením,
nové stojany na kola a odpadkové koše.
V plánu je i vybudování odpočívadel pro
děti, která cyklostezku zatraktivní a při‑
lákají rodiny s dětmi.
Vyznavači cyklistiky mohou od sobo‑
ty 16. června využít čtyři linky šumav‑
ských cyklobusů. Po celý měsíc červen
a září budou autobusy s přívěsem na pět‑
advacet kol jezdit pouze o víkendech,
během letních prázdnin pak každý den.
Jednotlivé linky budou přepravovat cyk‑
listy mezi Špičákem a Kvildou, dále
z Kvildy přes Modravu do Sušice a zpět.
Další linky spojují Kvildu s Churáňovem
a Bučinou. Autobusy budou jezdit také
z Plzně přes Klatovy, Špičák, Železnou
Rudu na Kvildu a zpět.
Nadace Jihočeské cyklostezky bude
i v letošním roce vydávat cyklisty velmi
oblíbený a požadovaný materiál “Víkend
na kole”. Najdeme v něm mj. zpracovaný
projekt cesty kolem řeky Vydry a Otavy,
od Modravy až po Zvíkovské Podhradí.
Dále nalezneme v tomto propagačním
materiálu mapový podklad s výškovým
profilem trasy, informace o ubytování

a stravování, adresy půjčoven, prodejen
a servisů kol. Dalším materiálem budou
tři na sebe navazující mapy formátu A3,
vydané jako skládačka. V těchto mapách
bude vyznačena možnost projetí celého
zmapovaného úseku a odlišně zakresle‑
no vedení budoucí Otavské cyklistické
cesty a její možné napojení na sítě cyklis‑
tických cest a stezek na rakouské a ba‑
vorské straně, tak aby cyklisté bezpečně
a pohodlně cestovali přes hranice.
Milovníci cyklistických výletů si zde
skutečně přijdou na své a příjemně stráví
dny v přírodě.
www.kraj-jihocesky.cz
www.jiznicechy.cz

terénem téměř nedotčenou přírodou.
Kolem trasy nebo v její blízkosti se
nachází pozůstatky několika zaniklých
obcí a sklářských hutí. Jednou z těchto
obcí je Růžov (Rosendorf). Ten se stal
během 2. světové války místem střetu
amerických a německých jednotek při
osvobozování uvězněných válečných
zajatců a záchraně několika stovek
ušlechtilých koní. Přestřelka měla za
následek smrt dvou amerických vojá‑
ků, jejichž památku připomíná pamět‑
ní deska, umístěná na zbytcích jednoho
z domů. Dalšími zaniklými obcemi
jsou Nový Dvůr, Karlova Huť, Valdorf
a Železná Huť. Na konci této části trasy,
v Železné, je možné navštívit oboru. Žije
zde např. daněk skvrnitý, jelen Dy‑
bowského, muflon obecný, na březích
blízkého Železenského rybníka lze mimo
jiné pozorovat ledňáčka říčního, bobra
evropského, kachnu březňačku a labutě.

Růžov

Na kole Českým lesem
Výchozím místem cykloturistických
výletů Českým lesem může být město
Bělá nad Radbuzou, ležící uprostřed
tohoto malebného pohoří. Městem,
které se pyšní barokním mostem z po‑
čátku 18. století se 6 sochami svatých,
prochází Cyklotrasa přátelství Neu‑
stadt/WN-Stříbro č. 37. Ta je součástí
dálkového spojení Paříž-Štrasburk-Praha. Cestou z Bělé směrem k hranič‑
ní obci Železná prochází trasa lesnatým

V  Železné se napojuje cyklotrasa č. 36,
která vede z Železné Hutě do Pleše, z níž
se zachovaly jen zbytky kostela a hřbitov.
Přitom na počátku 20. století patřila Pleš
mezi největší obce na Bělsku, žilo zde
1 105 obyvatel. Z Pleše pokračuje cyk‑
lotrasa na hraniční přechod Pleš-Fried‑
richshäng, a nebo zpět přes Valdorf a po
cyklotrase č. 37 do Bělé nad Radbuzou.
Marcela Bartoníčková
Městský úřad Bělá nad Radbuzou
tel. 379 495 381, www.sumavanet.cz/bela

Ostrov přírody uprostřed moře civilizace
(pokračování ze strany 1)

Proměnlivé zásahy člověka nikterak
neubraly na jejích přírodních hodno‑
tách, a tak bylo vcelku logické, že od de‑
klarace ochrany Boubínského pralesa
v r. 1858 byla v r. 1963 vyhlášena Chrá‑
něná krajinná oblast Šumava a následně
v r. 1991 národní park, se svými 690 km2
náš největší.
Mírnost reliéfu svědčí o velkém stáří
Šumavy. Šumavské pláně, 400 km2 sou‑
vislé plochy v nadmořské výšce přes tisíc
metrů, jsou domovem řady vzácných
rostlinných i živočišných druhů adapto‑
vaných na drsné klima. Zde, v hlubokých

lesích a tajemných horských vrchovištích – slatích, pramení i největší šumav‑
ské řeky Vltava a Otava, nebo dravá
Vydra. Tady, těsně pod hraničním hřebe‑
nem, se jako perly lesknou šumavská
jezera. Pět slz po ledovci na české a tři
na německé straně Šumavy.
Relativně jednotvárné geologické
a půdní poměry s výraznou převahou
lesů způsobují celkově nižší druhovou
pestrost ve srovnání jinými pohořími.
Ovšem jde o velmi vzácné druhy, z cel‑
kového počtu cca 500 druhů vyšších
rostlin jich je 69 chráněno.
Stejně jako rostliny jsou i živočichové

dominantně spojeni s prostředím lesa.
Poměrná zachovalost území skýtá
možnost přežití pro poslední celistvou
populaci tetřeva hlušce, do přírody byl
úspěšně navrácen rys, je posilována
populace puštíka bělavého. A v útro‑
bách kamenných moří a na rašeliniš‑
tích dosud přežívají vzázné živočišné
druhy ještě z dob ledových.
V. Silovský, Správa NP a CHKO Šumava
Zaujala Vás nespoutaná Šumavská
divočina? V příštím (zimním) čísle si můžete přečíst volné pokračování článku –
zamyšlení nad tím, jak se k divočině staví
člověk.

Poledník

A nad tím vším, na úplném vrcholu, je ve
výšce 34 metrů nad zemí umístěna
vyhlídková plošina s nádherným pano‑
ramatickým pohledem na nejvyšší
vrcholy české i německé části Šumavy.
Na Poledník lze vyrazit z různých
míst, např. z Modravy (12 km) nebo Srní
(11 km). Ale nejkratší cesta vede z Prášil,
respektive ze Slunečné, okolo Prášilské‑
ho jezera po žluté, zelené a červené tu‑
ristické značce. Cesta je to 8 km dlouhá
a s velkým převýšením, ale vhodná i pro
cyklisty, kteří pak mohou pokračovat
přes Zelenou horu dále k Modravě.
Pěší se mohou vrátit po zelené značce
podél státní hranice, přes Frantův most
a údolím Prášilského potoka do Prášil.
Celkem se jedná o 16 km dlouhý výlet,
který kromě poznání nádherné Šu‑
mavské přírody přiblíží návštěvníkům
i historii této oblasti.
Rozhledna je otevřena od 1. června
denně od 10 do 16 hodin, během letních
prázdnin od 10 do 18 hodin.

Rozhledna na vrcholu Poledníku
(1315 m. n. m.) poblíž Prášil, která ročně
přitáhne desetitisíce návštěvníků, letos
prochází omlazovací kůrou. Tento pů‑
vodně vojenský objekt doznal letos vel‑
kých změn, a to především interiéru
a vnitřního vybavení. Vnitřní vstupní
chodba s 227 schody na vrchol bude po‑
mocí velkoplošných fotografií a vnitřní
malby reprezentovat tři lesní vegetační
stupně, kterými návštěvník při svém vý‑
letu k rozhledně prochází. V  první ná‑
stavbě ve výšce 6. patra pak bude nově
otevřeno turistické informační středisko.
O patro výš se bude moci návštěvník se‑
známit s historií celého objektu, který byl
velmi úzce spjatý s „Železnou oponou“
(do roku 1989 sloužil jako elektronická
ostraha naší západní hranice). V posled‑
ním, třetím patře budou další fotografie,
mapující orkán Kyrill, který v lednu 2007
způsobil na Šumavě rozsáhlé polomy.
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Výrobky, řemesla a lidé
V každém čísle našich novin
najdete v této rubrice zajímavé
osudy šumavských řemeslníků
nebo zemědělců, představíme Vám
unikátní výrobky ze Šumavy nebo
Vás zasvětíme do tajů tradičních
a téměř zapomenutých výrobních
technologií.
Od posledního vydání těchto
novin, kde jste se mohli dočíst
o prvních třech držitelích značky
„Šumava – originální produkt®“,
získalo značku dalších 14 výrobců.
Věříme, že budou inspirací dalším
zájemcům. Posuďte sami:

Kolibříci – miniaturní knížečky
„Již okolo roku
1855 se ve
Vimp erku
začalo s vý‑
robou mini‑
aturních
koránů, kte‑
ré měly stěží
2x3 centimetry,
takže jste ke čtení potřebovali i malič‑
kou lupu. Na tuto tradici jsme navázali
ruční výrobou knížeček se zlacenými
deskami a s tištěným obrázkovým lepo‑
relem uvnitř,“ říká Petr Šebek z vydava‑
telství Colibri. Knížečky v deseti barev‑
ných odstínech mají popisky obrázků
i v cizích jazycích a lze je nosit i na
řemínku na krku.
Vydavatelství Colibri
Mírová 407, 385 01 Vimperk
mobil: 603 593 429
colibri.colibri@tiscali.cz
www.colibri-nest.com

Hovězí maso a masné výrobky
z Jatek Volary
Na šumavských loukách a pastvi‑
nách, které nejsou chemicky ošetřovány
ani hnojeny průmyslovými hnojivy,

Sklo broušené – matový brus
Broušené výrobky z dílny Antonína
Chrapana jsou vyráběny klasickou tech‑
nologií koulení skla na kuličských stro‑
jích za pomoci keramických a diaman‑
tových kotoučů. Sami se můžete podívat,
jak pod rukama vyučených kuličů vzni‑

Jana Adamcová – Dárkové předměty
342 01 Dlouhá Ves u Sušice 232
tel.: 376 526 147, mobil: 605 128 207
j.adamcova@email.cz
www.sumavaweb.wz.cz

chová společnost ZEFA Volary masný
skot, který je zárukou produkce vysoce
kvalitního hovězího masa. Maso vyniká
chutností, křehkostí a šťavnatostí a část
produkce je certifikovaná i jako BIO
maso. Z masa jsou dále vyráběny volar‑
ský salám speciál, volarské jemné párky
a volarská sekaná.

kají rostlinné dekory, které navazují na
více než stoletou tradici výroby skla
v Lenoře.

ZEFA Volary s.r.o.
Pivovarská 197, 383 01 Prachatice
tel.: 388 313 240, mobil: 602 184 501
l.buskova@zzvpt.cz
www.jatkavolary.cz

Antonín Chrapan
384 42 Lenora 117
tel.: 388 438 694, mobil: 602 948 578
chrapan@prodejskla.cz
www.prodejskla.cz

Prachatické koláčky máslové,
svatební a tukové

Dárky a drobné bytové
doplňky ze dřeva
„Dřevěné dárky a suvenýry soustru‑
žíme především z olší, které rostou po‑
dél Nezdického potoka v oblasti obce
Dražovice. Stromy sami pokácíme, na‑
štípáme a sušíme. Každý výrobek je ori‑
ginál, vyrobený na soustruhu pomocí
dláta, nikoliv tvarovacím nožem. Těší‑
me se, že právě naše houba, makovička
či hruška někomu udělá radost a bude
vzpomínkou na dovolenou na Šumavě,“
popisuje Marta Altschmiedová.

Krchlebský koláč
Vyhlášené krchlebské koláče z ves‑
ničky nedaleko Domažlic jsou mazané
tvarohem, malované mákem a povidly,
sypané mandlemi a rozinkami. Origi‑
nální jsou tím, že jsou polité smetanou
s rumem a zdobené šlehačkou. „Naše
malá rodinná firma nabízí krchlebské
koláče od roku 1990. Snažíme se stále

Pekárna Prachatice vyrábí od roku
1994 tradiční a oblíbené koláčky —
chutné, voňavé, křehké a trvanlivé. Plní
se dvěma náplněmi, dozdobují se man‑
dlemi a rozinkami a voní po vanilce
a citronu, které se do nich přidávají. Pro
slavnostní příležitosti peče pekárna také
svatební koláčky.
Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s.
provoz Pekárna Prachatice
Pivovarská 197, 383 01 Prachatice
tel.: 388 313 240, mobil: 602 184 501
l.buskova@zzvpt.cz
www.pekarnaprachatice.cz

Zelňáky
dodržovat vysokou kvalitu koláčů, jak je
pekly naše babičky,“ dodává majitelka,
paní Helena Konopíková.
Helena Konopíková
345 61 Krchleby 68
tel.: 379 492 720
h.konopikova@seznam.cz
www.kolace.websnadno.cz

Zelňáky z Pekárny Prachatice se tra‑
dičně pekly na vesnicích v zimním ob‑
dobí, kdy byl dostatek naloženého kysa‑
ného zelí a škvarků ze zabíjaček. Jsou
chutné, vláčné, nakyslé, mírně pálivé,
dochucené drobně nasekanými škvarky,
kmínem a pepřem. Všechny hlavní su‑
roviny pocházejí ze Šumavy. Letos zís‑
kaly také první místo v krajské soutěži
„Chutná hezky, jihočesky“.

Petráškův Dvůr, s.r.o.
Topolová 808, 383 01
Prachatice
mobil: 602 274 564
milan.sebesta@seznam.cz
www.petraskuvpramen.cz

Pošumavský med
Pošumavský med je prvním a sou‑
časně jediným BIO medem v České re‑
publice. Jde o kolekci 13 jednodruho‑
vých medů špičkové kvality. Založení
chovu „Pošumavských včeliček“ je da‑
továno do r. 1891, kdy byly ve volné pří‑
rodě odchyceny první roje, matky do‑
sud chovaných včel v přímé linii.
Včelstva jsou chována v přirozeném
prostředí Pošumaví a v origi‑
nálních úlech z přírod‑
ních mate‑
riálů.

Marta Altschmiedová
Dražovice 28, 342 01 Sušice
mobil: 723 914 086
marta.altschmiedova@tiscali.cz

Jak navařit pošumavsku
Bramborová česnečka
500 g brambor, 100 g celeru, 1,5 litru
vody, sůl, 80 g sádla, 4 stroužky česneku,
pepř, 2 tenké krajíce tmavého chleba,
pažitka nebo petrželka.
Oškrábeme brambory a očistíme
celer, vše pokrájíme na větší kousky
a vložíme do vroucí lehce osolené
vody, vaříme do měkka. Pak vše umi‑
xujeme na řídkou pastu. Na každý ta‑
líř dáme lžičku sádla, česnek utřený se
solí a pepřem v množství dle chuti,
jemně usekanou pažitku nebo petr‑
želku a trochu chleba nakrájeného na
malé kostičky. Vše přelijeme ještě
horkým krémem z brambor a celeru.

Šterc — Starošumavské jídlo, které
dnes znají již jen naše babičky
Brambory, hrubá mouka, sůl, mléko,
máslo. Množství musíme s citem odhadnout.
Uvaříme brambory ve slupce, olou‑
peme a nastrouháme na hrubém stru‑
hadle, přidáme sůl a tolik mouky,
aby vznikla drobenka a těsto se nele‑
pilo. Dobře vypracované těsto se roz‑
prostře na máslem vymaštěný plech
a dá se péci do trouby. Po upečení se
těsto přendá do menšího pekáčku,
zalije rozpuštěným máslem a mlékem
a osmaží se na plotně. Podáváme
s mlékem nebo podmáslím.

Medové koláčky ze Železnorudska
Jan Pintíř
Měčín, Nedaničky 24, 340 12 Švihov
mobil: 606 905 071, 606 462 641
janpintir@seznam.cz
www.sweb.cz/sumavskymed

Těžítko „Boubínský prales“
Kousek Boubínského pralesa, pro‑
měněný historickou zkušeností míst‑
ních lenorských sklářů.
Ručně vyrobené skleněné těžítko je
z recyklovaného skla se spodním posy‑
pem zeleně barvených rubínů. Na vrch‑
ní straně je ručně vypískované logo
Boubínského pralesa.

50 g medu, 100 g cukru, 50 g másla,
1 vejce, 1 lžička mletého hřebíčku, skořice a badyánu. 250 g hladké mouky,
1 lžička jedlé sody, marmeláda, citronová poleva.
V horké lázni rozmícháme do hlad‑
ka med, cukr a máslo a odstavíme.
Do ještě teplé směsi přidáme vejce,
koření, jedlou sodu a postupně přisy‑
páváme hladkou mouku. Vypracuje‑
me vláčné těsto, které rozválíme, vy‑
pichujeme kolečka a ta hned upečeme
v dobře rozehřáté troubě. Po vychlad‑
nutí spojujeme koláčky pikantní mar‑
meládou (doporučujeme brusinko‑
vou) a potíráme citronovou polevou.

jí na kovové tyčinky (odtud „vinuté“
perly neboli „vinutky“). Ještě zahorka se
korálky zdobí skleněnými nitkami.
Všechny kusy jsou originály.

Chodská dekorační keramika

Ing. Jana Wudy
Nezdice na Šumavě 197, 342 01 Sušice
mobil: 606 889 532
jana@wudy.cz
www.wudy.cz

Traduje se, že známé červené chod‑
ské máky, malované s klasy, kopretina‑
mi a pomněnkami do černého pole na

Svíčky ze včelího vosku
Sluníčko.66, s.r.o.
Kaplice pod Boubínem
Centrální parkoviště, 384 51 Volary
tel.: 388 436 222, mobil: 604 955 733
boubin@boubin.info
www.boubin.info

Petráškův pramen
- pramenitá voda
„Chceš-li ekologický býti, musíš Pet‑
ráškův pramen ve vratných obalech píti,“
zní slogan firmy Petráškův Dvůr. Jejich
přírodní pramenitá voda vyniká skvělou
chutí a výjimečnými parametry (odpoví‑
dají kojenecké vodě). Např. dusičnany ob‑
sahuje v nezjistitelném množství, čehož
nedosahuje žádná balená pramenitá voda
na českém trhu. Voda
je plněna do vratných
obalů pro aquamaty
i do skleněných lahví.

nýrové“ obrázky jsou kombinované –
perokresby vybarvené pastelem.“ Hlav‑
ním tématem jsou stavby lidové
architektury – chalupy, kapličky a kos‑
telíky ze Šumavy a jejího předhůří.

Zeptejte se místních

Včelí vosk je k výrobě svíček užíván už
od starověku. Také svíčky Daniela Rataje
jsou vyrobeny ručně z přírodního mate‑
riálu – ekologicky naprosto čistého pro‑
duktu včely medonosné. Jde o klasické
svíčky stočené z plátů vosku, nebo lité do

Skleněné vinuté perly
džbánky, vázy nebo talíře, poradil Kle‑
nečským malířům Alfons Mucha. Dnes
tyto tradiční vzory užívají malířky
z Klenčí, Dílů a Postřekova na keramic‑
ké výrobky z dílny Květy Korečkové.

„Jako malá holka jsem měla svá malá
tajemství. Někdo měl panenky, medvíd‑
ky... já měla jsem svůj malý poklad blyš‑

Květa Korečková KETTY
339 01 Chlistov 72 (okres Klatovy)
mobil: 607 985 206
ketty.keramika@seznam.cz
www.kettykeramika.com
Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s.
provoz Pekárna Prachatice
Pivovarská 197, 383 01 Prachatice
tel.: 388 313 240, mobil: 602 184 501
l.buskova@zzvpt.cz
www.pekarnaprachatice.cz

Malované obrázky ze Šumavy
Obrázky a větší obrazy Jany Adam‑
cové jsou provedeny různými technika‑
mi: „Přímo v terénu jsou kresleny tuž‑
kou nebo pastelem, také používám
akvarel v kombinaci s tuší. Malé „suve‑

tivých střípků a sklíček. Dnes vyrábím
takové věci pro potěchu ostatních,“ vy‑
práví Jana Wudy. Skleněné korálky
vznikají tradiční technikou: v žáru se
nahřívají tyčinky skla, které se pak naví‑

forem, či svíčky tažené, které se vyrábí
postupným namáčením knotu do horké‑
ho vosku. Všechny hoří jasným pla‑
menem a šíří jemnou vůni.
Daniel Rataj
Malčice 14, 382 32 Velešín
tel.: 380 714 513, mobil: 775 380 224
info@medunka.com
www.svicky.medunka.com
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Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® a o prodeji značených
výrobků získáte v informačních centrech na Šumavě:
IC Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: (+420) 380 736 053
e-mail: info@lipno.info
www.lipno.info

IC Eurocamp Běšiny
Běšiny 220
339 01 Klatovy
tel.: (+420) 376 375 011
e-mail: eurocamp@besiny.cz
www.sumavanet.cz/icbesiny

Kulturní a informační centrum Kaplice
Linecká 434
382 41 Kaplice
tel.: (+420) 380 311 388
e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz
www.mestokaplice.cz

IC Bělá nad Radbuzou
Městská knihovna
345 26 Bělá nad Radbuzou
tel.: (+420) 379 766 318
e-mail: knihovna@belanr.cz
www.sumavanet.cz/icbela
Městské informační středisko Domažlice
nám. Míru 51
344 01 Domažlice
tel.: (+420) 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

Městské kulturní a informační středisko
Kašperské Hory
Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory
tel.: (+420) 376 503 411
e-mail: informace@kasphory.cz
www.sumavanet.cz/khory/mekis/

Městské informační středisko Hartmanice
Hartmanice 40
342 01 Sušice
tel.: (+420) 376 593 059
e-mail: ishartmanice@quick.cz
www.sumavanet.cz/ichartmanice

IC Kdyně
Masarykova 12
345 06 Kdyně
tel.: (+420) 379 734 385, (+420) 602 168 171
e-mail: infocentrum@kdyne.cz
www.kdynsko.cz

Regionální IC Prácheňska
Mírové náměstí 11
341 01 Horažďovice
tel./fax: (+420) 376 513 666
e-mail: ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

IC města Klatovy
Náměstí Míru 63
339 01 Klatovy
tel.: (+420) 376 347 240
e-mail: icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy

IC Horská Kvilda
Horská Kvilda 40
384 93 Kvilda
tel. (+420) 388 435 555
e-mail: info@horskakvilda.eu
www.horskakvilda.eu

IC Svazku obcí Chodská liga
Klenčí pod Čerchovem 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem
tel.: (+420) 379 795 325
e-mail: is@klenci.jz.cz
www.sumavanet.cz/icklenci

Kulturní informační centrum
Horní Planá
Náměstí 8
382 26 Horní Planá
tel.: (+420) 380 738 008
e-mail: info@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Turistické centrum Kvilda
Kvilda 17
384 93 Kvilda
tel.:(+420) 388 435 074
e-mail: info.kvilda@centrum.cz
www.infocentrum-kvilda.cz
IC Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Mírové náměstí 248
384 11 Netolice
tel/fax: (+420) 388 324 251
e-mail: info@netolice.cz
www.sumava.net/icnetolice/

IC Vlachovo Březí
Nám. Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: (+420) 388 320 055
e-mail: libuse.svechotova@seznam.cz
www.mikroregionvb.cz

Zveme Vás…

TOULKY STAROU ŠUMAVOU
(Fotografie staré Šumavy na velkoplošné projekci)
12. 7. 2007 – VOLARY
23. 8. 2007 – ZTRACENÉ KOSTELY
15. 9. 2007 – VIMPERK

Folklorní Klenčí pod Čerchovem

PUTOVÁNÍ KRÁLOVSKÝM HVOZDEM
(Dětský den plný zábavy a dobrodružství)
30. 6. 2007 – Zámecké arkády

1. července 2007 od 15.00 hodin folklorní
slavnost Výhledy 2007
V programu vystoupí Postřekovský folklorní soubor,
Konrádyho dudácká muzika a další folkloristé.
Letos jako host špičkový moravský národopisný
soubor z Podluží BŘECLAVAN.
Více informací: Chodské regionální informační
středisko, tel.: 379 795 325,
e-mail: is@klenci.jz.cz, www.klenci.cz.

Léto pod Boubínem 2007
Městské kulturní středisko Vimperk Vás zve na
více než tři desítky koncertů, divadel, besed a dal‑
ších letních kratochvílí!

LETNÍ KURZY ŽESŤŮ
(14. ročník výukových interpretačních kurzů na žesťové nástroje)
30. 6. – 7. 7. 2007 – MěKS

VIMPERSKÝ KAŠPÁREK (Každá neděle s loutkovou pohádkou)
1. 7. 2007 – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo České Budějovice
8. 7. 2007 – O králi Matyášovi, Johance a paní hor – Divadélko Kuba
15. 7. 2007 – O slepičce a kohoutkovi – Malé divadélko Praha
22. 7. 2007 – Dloušiby – Mimotaurus
		 – večerní představení od 21.00: Hrozný příběhy
29. 7. 2007 – Český kašpárek – Kvelb
5. 8. 2007 – Pověsti staré a české – Studio Dell´Arte
12. 8. 2007 – Bajaja – Teatr Víti Marčíka
19. 8. 2007 – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda – Kejklíř
26. 8. 2007 – Pyšná princezna – Divadlo Studna
2. 9. 2007 – Jak do Mastné Lhoty přišel čert
			 Téměř divadelní společnost

IC obce Modrava
Modrava 63
341 92 Kašperské Hory
tel.: (+420) 376 599 051, (+420) 721 836 745
e-mail: ic.modrava@sumavanet.cz
www.sumavanet.cz/modrava
IC Švihov
Dr. E. Beneše 38
340 12 Švihov
tel.: (+420) 376 393 244
e-mail: mu@svihov.jz.cz
www.svihov.cz

IC Chanovice
zámecký areál, 341 01 Chanovice 36
tel.: (+420) 376 514 164
e-mail: ic.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz
Městské kulturní a informační středisko
Poběžovice
Náměstí Míru 210
345 22 Poběžovice
tel.: (+420) 379 497 889
e-mail: info@pobezovice.cz
www.sumava.net/icpobezovice
Kulturní IC Volary
Náměstí 25
Česká 71
384 51 Volary
tel.: (+420) 388 333 259
e-mail: frejkova@mestovolary.cz
www.mestovolary.cz
IC Obecního úřadu Prášily
Prášily 110
342 01 Sušice
tel.: (+420) 376 589 014
e-mail: prasily@cmail.cz

Kulturní a informační centrum
města Nýrsko
Komenského 877
340 22 Nýrsko
tel.: (+420) 376 571 616
e-mail: ic@mestonyrsko.cz
www.sumava.net/icnyrsko

Turistické informační středisko
Vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: (+420) 388 411 894
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz, www.vimperk.cz

Informační středisko města Plánice
Plánice 180
340 34 Plánice
tel.: (+420) 376 394 103
e-mail: isplanice@jz.cz
www.sumava.net/isplanice

Turistické informační centrum Stachy
Regionální sdružení Šumava
Stachy 422
384 73 Stachy
tel.: (+420) 380 120 270
e-mail: icentrum@isumava.cz
www.sumava.net/icstachy
IC Český Krumlov
nám. Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: (+420) 380 704 622 - 623
e-mail: info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/infocentrum

Regionální informační centrum
Horšovský Týn
5. května 50
346 01 Horšovský Týn
tel.: (+420) 379 415 151
e-mail: info@horsovskytyn.cz
www.horsovskytyn.cz
Městské informační centrum
Sušice
Nám. Svobody 138
342 01 Sušice
tel.: (+420) 376 540 214
e-mail: icsusice@sumavanet.com
www.sumava.net/icsusice

Jak získat značku
Schématický návod pro výrobce, jak získat značku
„ŠUMAVA originální produkt®“. Posloupnost kroků naznačuje
růžová tečkovaná čára.
WWW.DOMACI-VYROBKY.CZ
sekce „Info pro výrobce“

KOORDINÁTOR ZNAÈKY
RRA Šumava, o.p.s.

INFORMACE
podmínky pro udìlení znaèky
KONZULTACE
FORMULÁØ ŽÁDOSTI O ZNAÈKU

VÝROBCE
zájemce o znaèku

ŠUMAVSKÝ KORBEL (Každoroční setkání harmonikářů ve Vimperku)
18. 8. 2007 – Letní divadlo
MĚSTSKÁ SLAVNOST (Starošumavský trh se spoustou zábavy)
25. 8. 2007 – Zámek

ŽÁDOST O ZNAÈKU

CERTIFIKÁT A SMLOUVA
na 2 roky
PODKLADY PRO ZNAÈENÍ

REGISTRAÈNÍ POPLATEK
jednorázovì 1.500,- Kè

Další informace najdete na webových stránkách:
www.vimperk.cz
www.meks-vimperk.com/index.html

Celý rok můžete také:

KOORDINÁTOR ZNAÈKY
RRA Šumava, o.p.s.

— navštívit muzeum spisovatele Jindřicha Šimona Baara,
— výhled do kraje od Baarova pomníku na Výhledech
— výhled do širokého okolí z Kurzovy věže,
— vypínající se na nejvyšší hoře Českého lesa Čerchově
— nakoupit si typickou chodskou keramiku
… a prohlédnout si další další turistické zajímavosti

ROZHODNUTÍ
o udìlení znaèky

PØEDÁNÍ ŽÁDOSTI

Doma na ŠUMAVĚ • Sezonní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy • Evidence:
MK ČR E 17 107 • Vydává REC ČR (Senovážná 2, 110 00 Praha 1, IČO: 63837331) za spolupráce
s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s. • Kontaktní osoby: Iva Dyková, tel./fax: 224 222 843,
mobil: 724 159 439, iva.dykova@reccr.cz, Tomáš Kažmierski, mobil: 606 102 818, Kateřina Vlášková,
RRA Šumava, tel.: 380 120 263, vlaskova@rras.cz • Grafický návrh a sazba: 2123 design s.r.o.
Vydávání těchto novin je spolufinancováno ze zdrojů Evropské
unie v rámci Programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA
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Materiál nemusí vajadřovat stanoviska MŽP.

www.domaci-vyrobky.cz

V polovině března se ve Štramber‑
ku sešli zástupci regionů, ve kterých
se již používá nebo se bude používat
regionální značka pro místní výrob‑
ky. Setkání bylo vůbec prvním svého
druhu v České republice, mezi účast‑
níky byli zástupci neziskových orga‑
nizací i výrobců z nejméně sedmi
regionů, a to i ze Slovenska. Cílem
setkání bylo prodiskutovat budouc‑
nost regionálních značek v České
republice.

CERTIFIKAÈNÍ KOMISE
nejbližší termín viz www.domaci-vyrobky.cz

Kontakt - koordinátor značky:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422

„Účastníci se shodli, že na národní
úrovni společně založí neformální
pracovní skupinu, která by se mohla
v budoucnu stát základem pro vznik
sdružení či asociace regionů s regio‑
nální značkou”, řekl k závěrům setká‑
ní Ing. Tomáš Kažmierski, zástupce
REC ČR. „Skupina se poprvé sejde
začátkem léta a dále se bude scházet
pravidelně a řešit otázky propagace,
marketingu, způsob komunikace
mezi jednotlivými regiony i vyhledá‑
vání partnerských organizací na ná‑
rodní úrovni”, dodává Kažmierski.

Do roka dvě nové značky
na Moravě
Díky finanční podpoře z norských
fondů se připravuje vznik dalších
dvou regionálních značek. Na REC
ČR se pro pomoc se zavedením
značení obrátilo jednak Moravské
Kravařsko (region kolem Poodří),
jednak Jablunkovsko, které zatím
částí spadá pod Beskydy, ale po do‑
hodě se zástupci Beskyd se oddělí
a bude rozvíjet svou vlastní značku.
Během léta proběhnou v obou regio‑
nech semináře s místními lidmi
a budou se domlouvat pravidla zna‑
čení a názvy a vzhled značek.

Ostatním značkám
se také daří

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
(Jedinečná příležitost podívat se za zavřené dveře mnohých kulturních památek)
15. – 16. 9. 2007 – Vimperk
NATURVISION
(Svět zvířat na filmovém plátně – mezinárodní filmový festival)
19. – 22. 9. 2007 – MěKS

a
a
a
Regiony se dohodly na
spolupráci

Informační středisko Vrhaveč
Malá Víska 23
339 01 Klatovy
tel.: (+420) 376 311 524
e-mail: ouvrhavec@raz-dva.cz
www.sumavanet.cz/icvrhavec

IC Pohorská Ves
382 83 Pohorská Ves 31
tel.: (+420) 380 311 890
e-mail: info.p.ves@seznam.cz
www.pohorskaves.cz

KELTSKÁ ŠUMAVA
(Pro všechny co mají rádi keltskou hudbu a chtějí se o Keltech něco dozvědět)
21. 7. 2007 – Zámek

(pokračování rubriky ze strany 1)

IC Vyšší Brod
Náměstí 104
382 73 Vyšší Brod
tel/fax: (+420) 380 746 627
e-mail: infocentrum@vyssibrod.cz
www.vyssibrod.cz

IC Prachatice
Velké nám. 1
383 01 Prachatice
tel.: (+420) 388 312 563
e-mail: icentrum@prachatice.cz
www.prachatice.cz

JAZZ SUMMER VIMPERK 2007 (Léto plné Jazzu)
13. 7. 2007 – ARKÁDY: SHOWSTATION
20. 7. 2007 – ARKÁDY: JAZZ MISTAKE
27. 7. 2007 – ARKÁDY: LIMBO
3. 8. 2007 – ARKÁDY: J. STIVÍN & J. ŠINDLER
10. 8. 2007 – MěKS: E. VIKLICKÝ TRIO

a

Kontaktní osoba:
Kateřina Vlášková,
tel. 380 120 263, vlaskova@rras.cz

Zatím nejvíce certifikátů bylo udě‑
leno místním výrobkům v Besky‑
dech, v dubnu tam komise schválila
udělení značky už dvacátému výrob‑
ku a další zájemci se stále hlásí. Také
v Moravském krasu se značení rozje‑
lo naplno, v březnu bylo slavnostně
uděleno prvních šest certifkátů
a zdejší výrobci nelení – účastnili se
gastronomického veletrhu ve Vídni,
Dne Země v Blansku a dalších akcí
a připravují už teď vlastní společnou
prodejnu. Také v Krkonoších vzniklo
už první oficiální prodejní místo –
Infocentrum v Janských lázních.

