Výrobky, řemesla a lidé

Značku ŠUMAVA originální produkt® nosí již
25 výrobků nebo skupin výrobků. O nově certifikovaných výrobcích na Šumavě se můžete
dočíst na straně 3.

Střípky odjinud

Vznikly tři nové regionální značky, počet
certifikovaných produktů celorepublikově
stoupá, rozšiřují se prodejní místa s certifikovanými výrobky.

Certifikace služeb

O udělení značky ŠUMAVA originální produkt® se od roku 2008 budou
moci ucházet také šumavská ubytovací a stravovací zařízení.

Střípky odjinud

Tři nové
regionální značky

Ostrov přírody
uprostřed moře
civilizace

V průběhu léta 2007 spolupracovalo REC ČR při zavádění regionálního značení ve třech nových
regionech. Finance z norských fondů umožnily vznik značek MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt® v oblasti na horním toku řeky

Lesní pěšinka se ztrácí v podrostu
kapradin, tolik nepodobná těm pečlivě
udržovaným trasám pro turisty. Nevede ani chvíli rovně, jak se stále vyhýbá
padlým stromovým velikánům. Všude
popadané větve, tlející dřevo, prostě
zmar. Může se něco takového v přírodě zcivilizované střední Evropy vůbec
přihodit? Jak jsme se dočetli v minulém čísle těchto novin, na Šumavě
určitě může.

Zažít divočinu
Ve snaze přiblížit onu nejvlastnější
dimenzi národního parku – divočinu,
ten neuchopitelný fenomén provokující zejména ty, kteří po celý svůj život
usilují o její potlačení, vznikají na
Šumavě první zážitkové trasy. Nesměle, jako bychom se báli, že pohled na
konání přírody samotné sníží konání
nás lidí. Vcelku oprávněně.

Foto: Vladimír Silovský

Vzhledem k lesnatosti NP Šumava je
přirozené, že tyto stezky s vůní divočiny vznikají právě v lesích. Ne v lesích
udržovaných a opečovávaných, jež
nám jsou koneckonců tak blízké, ale
právě naopak, v lesích s torzy odumřelých kmenů, s rukama kostlivčíma
čnícíma k obloze. „Jsou to ještě lesy?“
ptají se tvrdošíjní obhájci všudypřítomně pěstovaných kultur. Troufám si tvrdit, že jsou. Stačí se jen pozorně dívat,
sklonit hlavu. Pro pocit hledání pokory
vůči přírodě je skloněná hlava mnohem
přirozenější pozicí a stejně už nás bolí
za krkem z toho věčného zaklánění
při hledění do uschlých korun. Život,
naděje pro nový les, je tam dole, na
zemi, pod našima nohama. Zatím. Je
jen otázkou času, za jak dlouho a podle jakého scénáře se podere vzhůru ve
svém boji o světlo, teplo, živiny. Ten
scénář by neměl určovat člověk, stejně
mu tenhle žánr moc nejde.
(pokračování na str. 2)
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Na Šumavě se rozjíždí certifikace služeb
Počet certifikovaných
výrobků vzrostl
Regionální značka ŠUMAVA originální produkt® funguje na území turistického regionu Šumava téměř dva
roky. Za tu dobu vydala Regionální
rozvojová agentura Šumava (RRAS)
již 25 certifikátů výrobkům, které splnily certifikační kritéria a u kterých
Certifikační komise rozhodla o udělení této ochranné známky. Pokud si
koupíte výrobek označený logem ve
tvaru typického „S“ a nápisem ŠUMAVA originální produkt®, máte jistotu,
že výrobek byl vyroben přímo na
Šumavě, je kvalitní a šetrný k životnímu prostředí. Nejen, že podporujete
touto koupí místní ekonomiku, ale
máte tak možnost si odvézt domů

jedinečný dárek ze Šumavy pro sebe
nebo své přátele.
V říjnu roku 2007 rozhodla Certifikační komise o udělení ochranné
známky dalším osmi šumavským
výrobkům. Seznámit se s nimi můžete
na straně 3 těchto novin nebo na www.
domaci-vyrobky.cz. „Z hlediska počtu
udělených certifikátů zůstává Šumava
v těsném závěsu za Beskydami, které
si v rámci systému Domácí výrobky
zatím stále drží první příčku. To je
skvělý důkaz toho, že na Šumavě je
o značku zájem,“ uvádí Iva Dyková
z Regionálního environmentálního
centra ČR (REC ČR), které na národní úrovni koordinuje značení místních
výrobků v osmi regionech. „Dnes již
můžeme nabídnout širokou škálu jak
řemeslných tak potravinářských vý-

robků a produktů označených známkou ŠUMAVA originální produkt®,“
dodává regionální koordinátorka
značky Kateřina Vlášková (RRAS).

Síť prodejních míst
se rozšiřuje
Kromě propagace značky prostřednictvím letáků, katalogů, prezentací
na veletrzích, seminářů a v neposlední řadě i webových stránek se
snaží RRAS zajistit pro návštěvníky
Šumavy také prodejní místa, která budou zákazníkovi garantovat,
že zde zakoupí výrobky se značkou ŠUMAVA originální produkt ®.
Seznam těchto míst včetně sortimentu, který nabízejí, je uveden na straně
8 těchto novin.
(pokračování na str. 2)

Zotavení a zážitek v srdci Bavorského lesa
„Dovolená v přírodě a s přírodou“ –
tak zní heslo pro ty, kteří hledají zotavení a jako místo pro svoji dovolenou
si zvolili okres Regen v srdci Bavorského lesa. Svojí polohou v Přírodním a Národním parku Bavorský les
poskytuje nejlesnatější okres Bavorska velkým a malým, mladým i stále
mladým stejnou měrou rozmanitost,
velké množství zábavy a akcí nebo
jednoduše jen klid a odreagování.
Srdečně Vás uvítají naši přívětiví hostitelé (od čtyřhvězdičkových hotelů
jako je hotel Ahornhof v Lindbergu –
www.ahornfunworld.de) přes útulné
penziony (např. penzion Rehwinkel

Odry a GÓROLSKO SWOBODA –
regionální produkt® v přeshraničním mikroregionu na Jablunkovsku,
který zasahuje kromě Česka také do
Polska a na Slovensko. Třetí regionální značka VYSOČINA – regionální produkt® začala působit na území
kraje Vysočina. „Ve všech třech regionech probíhaly přípravy na spuštění stejně – došlo k několika seminářům, kde jsme společně s místními
výrobci a aktéry upravovali pravidla
značení a certifikační kritéria, tak aby
byla šitá na míru potřebám každého

regionu,“ popisuje Iva Dyková z REC
ČR. „Z těchto seminářů vzešly také
názvy a vzhled jednotlivých značek,
stejně jako složení Certifikační komise, která je ustanovena v každém
regionu samostatně,“ dodává Dyková.
(pokračování rubriky na str. 8)

v Bodenmaisu – www.pension-hausrehwinkel.de), až po prázdninové domy, prázdninové byty a selské statky,
prázdninoví jezdci na koních budou
nadšeni statkem Tausendbachl (www.
gut-tausendbachl.de), kteří udělali
z tohoto regionu pro všechna čtyři roční období jednu z nejoblíbenějších
rekreačních oblastí Německa. Pro turistiku je tato oblast zvoucí a tajuplná.
Nekonečné hvozdy, mohutné horské
hřbety, nad tím vším něžné cáry oblaků v modři soumraku i 132 horských
vrcholů nad 1 000 m n. m., to je Bavorský les.
K mimořádným zážitkům patří návštěva nebo dokonce nocleh v některé

(pokračování na str. 2)
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Na Šumavě se rozjíždí certifikace služeb Ostrov přírody uprostřed
moře civilizace

(pokračování ze str. 1)

Rovnou polovinu, tedy 13 ze všech
certifikovaných výrobků na Šumavě
můžete zakoupit v Informačním centru Lipno nad Vltavou.

Vznikají kritéria pro služby
Důležitou novinkou, která jistě
zaujme jak turisty, tak poskytovatele
ubytování a stravování na Šumavě, je
certifikace služeb. Díky podpoře
z Ministerstva životního prostředí se
od července 2007 schází pracovní
skupina složená ze zástupců REC ČR,
RRAS a Ústavu systémové biologie

a ekologie, aby vytvořila pravidla
a kritéria udělování značky ŠUMAVA
originální produkt® pro služby. Nejprve vznikají pro ubytování a stravování, ale do budoucna se počítá s rozšířením o další služby (průvodci,
půjčovny, sportovní a jiné turistické
aktivity atd.). Členové pracovní skupiny diskutovali tato pravidla a kritéria také se zástupci z řad samotných
poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb. Značka ŠUMAVA originální produkt® bude hostům garantovat, že navštívili kvalitní ubytovací
nebo stravovací zařízení, které se
chová šetrně k životnímu prostředí

a které poskytuje vždy aktuální informace o okolí a nabízí „něco navíc“
(regionální gastronomické speciality,
tradiční šumavský vzhled budovy,
doplňkové aktivity pro turisty – výlety s výkladem místního průvodce,
vyjížďky na koních, atp.). Podobně
jako u výrobků rozhodne o udělení
regionální značky Certifikační komise a koordinovat značení služeb na
regionální úrovni bude RRAS. S prvními certifikovanými restauracemi,
hotely, kempy, pensiony či jinými
ubytovacími zařízeními se budou
moci návštěvníci Šumavy setkat již
počátkem roku 2008.

(pokračování ze str. 1)
Dvě první zážitkové trasy vznikly
v oblasti Plešného jezera a Březníku
u Modravy v samém srdci Šumavy
a v letním období jsou doplněny doprovody do některých dosud tabuizovaných prvních zón. Není lepší příležitosti „ochutnat“ divočinu než s kvalifikovaným průvodcem, s možností zeptat
se na všechno, co mi připadá tak zvláštní a jiné než v přírodě tam „venku“.
Prožitek přírody, nikoliv její konzumace, je dnes hlavním mottem nového
sympatického odvětví – šetrného turismu. Prosazování jeho idejí je často velmi obtížné, svoji cestu si však razí
nabídkou něčeho zvláštního a jedinečného.

hosta je 500 Kč a dalších (zatím pouze)
100 Kč zůstává v regionu za služby.
Důkazem, že stát si je vědom své
spoluzodpovědnosti na trvale udržitelném rozvoji regionu, mohou být stovky
milionů korun investované do infrastruktury šumavských obcí. Stroj se
točí.

Příroda jako byznys

Přijeďte se toulat Českým lesem
Bělá nad Radbuzou je pořadatelem
zimního srazu turistů 5. – 8. února
2009. Město ležící v srdci Českého lesa
se chystá přijmout na 800 turistů z celé
České republiky a má co nabídnout.
Jsou zde dobré podmínky pro pěší
i cykloturistiku, cesty upravené, s kvalitním povrchem, cyklostezky vyznačené a doplněné informačními tabulemi. Oproti vyhlášeným turistickým
oblastem má Český les jednu výhodu –
je bez lidí. Přesvědčte se, že tam, kde
končí Šumava, nekončí svět. Od Kdyně a Domažlic po Tachov najdete kraj
příhraničních lesů, za posledních 60 let
nedotčených lidskou rukou, čistý
vzduch a malebné přírodní scenérie.
Účastníky srazu budou očekávat trasy různé obtížnosti pro turisty i pro
běžkaře. Na pátek a nedělní dopoledne
budou připraveny trasy v několika
oblastech. Jednou z nich je oblast pří-

rodního parku Pleš na náhorní planině
na česko-německé hranici. Zaniklá
vesnice Pleš patřila v první polovině
20. století mezi největší a nejlidnatější
vsi Českého lesa. Jiné trasy povedou
Haltravským hřebenem v oblasti Liščí
hory. Po cestě potkají návštěvníci další
zaniklé vesnice. Mezi nimi je i Růžov,
kde došlo na konci 2. světové války
k boji mezi německými a americkými
vojáky. Tuto událost popisuje informační tabule v místě střetu. Hlavním
programem v sobotu bude setkání
účastníků srazu na nejvyšším bodě této
části Českého lesa, na vrchu Velký
Zvon. Jedna z nejzajímavějších tras
povede přes tzv. Kocovy kameny. V minulosti se místo pod vrcholem Velkého
Zvonu nazývalo Kocova vyhlídka. Byl
odtud krásný pohled na celý bělský
region a panstvo z nedalekého Újezda
Svatého Kříže, pod který Bělá patřila,

sem jezdilo na nedělní výlety. Staré
nápisy vytesané na skalkách v letech
1800 – 1894 upomínají na majitele panství, barony Koce z Dobrše, a jejich
hosty. Na vrcholu je dnes vojenský
objekt s rozhlednou. Z výšky 859 m n.
m. lze dohlédnout do vzdálenosti desítek kilometrů, při příznivém počasí je
možno pozorovat pásmo šumavských
vrcholů. Cílem všech tras bude město
Bělá nad Radbuzou, kde bude připravena společenská zábava.
Akce je určena nejen členům Klubu
českých turistů, ale i široké turistické
veřejnosti, proto přijměte prosím pozvání a navštivte Český les a Bělou nad
Radbuzou. Věříme, že se vám u nás
bude líbit a budete se k nám rádi vracet.

z horských chat (horská chata Pröller,
www.berghuetten-bayern.de).
Zima zve ke sjezdovému lyžování
např. na Javoru (www.arber.cz), nejvyšší hoře Bavorského lesa, na běžecké stopy nebo zimní turistiku okolo

obcí Arnbruck a Drach-selsried v údolí Zellertal (www.zellertal.de) nebo
Bayerisch Eisenstein (www.bayerischeisenstein.de). Bohatá nabídka muzeí
okresu Regen ukazuje historii tohoto
pásu země, ale také něco neobyčejného jako „Muzeum křišťálu“ Viechtach
a „Klenbu tajemství“ města Viechtach

Foto: Josef Štemberk

Hledání
Statistiky návštěvnosti posledních
let vykazují poměrně konstantní zájem
návštěvníků o Šumavu. Zdá se, že si
získala významnou skupinu stálých,
pravidelně se vracejících hostů. Navíc,
na rozdíl od bavorské Šumavy, infrastruktura zatím není rozvinuta natolik,
aby přirozeně periodické kolísání
zájmu o dovolenkový region ohrožovalo místní podnikatele. Zdánlivá
idyla.
Přesto se však opětovně vynořují již
zdánlivě zasunuté teorie o spasení území sportovně-turistickými megaprojekty. Opětovně se prostírají smělé plány
se zákresy sjezdových tratí v přírodně
nejcennějších územích národního parku, hledají se průchody posledními
útočišti kriticky ohroženého tetřeva
hlušce...
Vytvoření prostoru pro divočinu
v národním parku je žádoucí, její šetrné využívání možné. Více než na vývoji nových technologií umožňujících
ošálit přírodu (ostatně stejně jen nakrátko) bude však spíše záležet na ochotě
člověka přizpůsobit se okolnímu prostředí, nalézt pokoru. Náš přístup ke
znovu objevované dimenzi divočiny
v Národním parku Šumava by mohl
být jedním z měřítek opravdovosti
našeho snažení.
V. Silovský, Regionální rozvojová
agentura Šumava

Nezůstávejte na okraji, když se můžete podívat přímo do centra.

Zotavení a zážitek v srdci Bavorského lesa
(pokračování ze str. 1)

Zdá se Vám nadsazené uvažovat
o divoké přírodě i prožitcích, jež nám
nabízí, v optice ekonomiky? Nedejte se
mýlit, turismus je dnes po zbrojním
průmyslu druhou největší obchodní
komoditou. Příklady ze sousedního
Rakouska nebo Německa názorně
dokumentují, že nikoliv přímá spotřeba
přírodních zdrojů, ale nedestruktivní
obdiv k přírodě a její prožitek mohou
znamenat významný přínos pro místní
obyvatele.
Publikace 25 let rakouských národních parků uvádí, že 83 obcí šesti rakouských národních parků zaznamenalo v létě 2005 přínos celkem 347 mil.
EUR na přidané hodnotě. Téměř každý
druhý návštěvník udal, že přijel výhradně kvůli národnímu parku. Hosté
NP zůstávají déle, než návštěvníci jiných statisticky srovnatelných regionů.
A celá třetina hostů NP patří ke skupině „klasických turistů se zaměřením na
chráněná území“: pěší turisté, vyznavači klidu, přátelé krásy krajiny, přátelé ptačí říše, znalci flóry. (Kdo tyto skupiny omylem odbývá jako skoupé
polobotkové turisty s téměř lačným
postranním pohledem na intenzivní
turismus s lanovkami a lyžařskými
houpačkami, mocně se přepočítává.)
Není důvodu, aby se v českých poměrech neodehrávaly stejné trendy.
Ony se odehrávají. Národní park Šumava navštíví ročně okolo 0,5 milionu
turistů a stráví zde v průměru čtyři
dny – celkem tedy 2 miliony návštěvnických dní. Průměrný denní náklad

(www.viechtach.de). „Dolnobavorské zemědělské muzeum“ v Regenu
(www.regen.de) představuje všední
život sedláků v dřívějších dobách.
„Skleněné srdce“ bije – zde se
nachází centrum Skleněné cesty, kde
je možno si prohlédnout vedle četných
pozoruhodností ze skla také několik

nejstarších, stále vyrábějících sklářských hutí ve Zwieselu (www.zwiesel.
de) a Frauenau. Také samotní účastníci zasedání v jednom z jednacích hotelů jako je Tagungshotel Bayerischer
Wald (wwww.tagungshaus-bayerischer-wald.de), mohou příjemným způsobem spojit zaměstnání a relaxaci.
Jednou za čas by měl člověk vypnout, nechat se podle libosti hýčkat,
dopřát si uvolnění pro tělo, ducha

i duši. Aby se lidé hledající relaxaci
mohli opravdu uvolnit, nabízejí lázeňský dům Sibyllenbad (www.sibyllenbad.de) nebo Thermenwelt v Bad
Füssing (www.badfuessing.de) – wellness zázemí, které nenechá žádné přání nesplněné.
Projekt je spolufinancován
Evropskou unií.
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Výrobky, řemesla a lidé
V říjnu 2007 se konalo v Železné Rudě
další zasedání Certifikační komise
a ochranná známka „ŠUMAVA – originální produkt®“ byla udělena osmi
výrobkům nebo skupinám výrobků.
Tímto stoupl počet nositelů regionální
značky na 25, což dokládá rostoucí
zájem o značku na Šumavě. O jeden
certifikát více v rámci systému regionálních značek „Domácí výrobky“
mají v naší republice už jen v Beskydech. Zde Vám nabízíme přehled
nových šumavských výrobků, které
splnily všechna kritéria pro udělení
známky „ŠUMAVA – originální produkt®“, a staly se tak jejími nositeli.

Umělecké výrobky
ze železa
K výrobě pan František Zeithammel
používá železné pruty a různé železné
profily, které zpracovává tepelně nebo
za studena. Vyrábí svícny, podkovy,
mříže, historické zbraně, brnění, pohádkové šumavské skřítky, různé zželeznělé pohádkové předměty (růže, boty,
železožrouty, zakleté ptáky). Specifikem je výroba drobných upomínkových předmětů přímo na akcích v přenosné výhni, kde mohou zájemci vidět

celou technologii výroby, při které se
kus železa promění pomocí kladiv
a různých pomocných přípravků
v žádaný výrobek. Surovina pochází
z hutních prodejen, sběrných surovin,
ale nejlepší staré kvalitní železo získává pan Zeithammel od kamarádů nebo
ve sběrných dvorech. „Po vyučení
v oboru umělecký kovář jsem se zabýval historickým šermem a historií kovářského řemesla, kde čerpám inspiraci. Snažím se zachovat tradici tohoto
řemesla na Šumavě,“ dodává pan Zeithammel.

dědila z otce na syna. Keramika je tradičně vyráběna na hrnčířském kruhu,
po vysušení a očištění je provedena
ruční malba (motivy květin nebo na
zakázku). Jsou použity barvy kysličníku kovu, poté je výrobek naglazován.
Po zaschnutí se keramika vypaluje
v hrnčířské peci při teplotě 1200 stupňů Celsia. V malém obchůdku přímo
u výrobce si můžete vybrat ze široké
nabídky výrobků – džbánky, hrnky,
vázičky, talíře apod.
Kontakt:
Helena Široká a Josef Široký
Luby 70, 339 01 Klatovy
tel.: (+420) 376 312 870

Kožená dámská
a pánská obuv
Firma Redno Šumava
vyrábí dámskou a pánskou obuv celoroční,
letní a zimní. Vyrábí
nejen jednoduché
šněrovací
polobotky,
ale také
mokasíny, sandály, kotníkovou obuv
zimní i pro turistiku. Některé druhy
zimní obuvi mají podšívku z pravého
berana. Obuv je vyráběna jak s podešvemi silnými, traktorovými, tak
i s podešvemi vylehčenými. Pro vysokou kvalitu a pohodlí zákazníků jsou
výhradně používány přírodní usňové
materiály. Tradice výroby obuvi byla
založena v Kolinci roku 1926.
Kontakt:
Redno Šumava s.r.o.
341 42 Kolinec 176
tel.: (+420) 376 594 103
fax: (+420) 376 594 213
mobil: (+420) 736 622 802
m.onder@worldonline.cz
www.redno.cz
zástupce (kontaktní osoba):
Miroslav Onder

Železnorudské pivo
Jediný pivovar na Šumavě a nejvýše
položený ve střední Evropě – 902 m
nad mořem. V pivovaru v Železné

Kontakt:
Horský hotel Belveder
Belvederská 189, 340 04 Železná
Ruda
tel.: (+420) 376 397 016
fax: (+420) 376 397 079
mobil: (+420) 602 406 136
hotelgradl@email.cz
www.hotelbelveder.cz
zástupce (kontaktní osoba):
JUDr. František Strnad

Tiskoviny Pohádková
Šumava
„Po celé Šumavě můžete potkat různé
pohádkové postavičky, které jsou spojeny s tímto krásným krajem. Jednotlivé postavičky vznikly podle pověstí,
pohádek, pověr, vyprávění a dalších
historických pramenů a naleznete je na
hradech, výstavách, v informačních
střediscích a muzeích,“ vysvětluje pan
Poláček. Projekt Pohádková Šumava
vznikl v roce 2005 pro zatraktivnění
turistického regionu Šumava, pro turisty, hlavně pro rodiny s dětmi a zážitkovou turistiku. „S šumavskou pohádkářkou Zuzanou Dorogiovou jsme za-

čali hledat pohádkové bytosti, skřítky
a strašidýlka na Šumavě a vydali jsme
pexeso s těmito postavičkami,“ popisuje vznik projektu pan Poláček. V roce 2006 vznikla výstava pohádkových
bytostí ze Šumavy pod vedením pana
Jindřicha Fábina a za pomoci paní
Lošťákové. Tato stálá výstava je umístěna v chalupě v Mlázovech, kde je
sídlo Pohádkové Šumavy. Budují se
pohádkové stezky, pohádková místa –
turistické cíle, připravujeme výstavu
pohádkových řemesel a další. Motivy
těchto pohádkových bytostí naleznete
v tiskovinách a na reklamních a propagačních materiálech tohoto projektu.

Kontakt:
František Zeithammel
– umělecký kovář
Hrádek u Sušice 205, 342 01 Sušice
mobil: (+420) 728 369 321

Kontakt:
Milan Poláček – Pohádková Šumava
Vrhaveč 61, 339 01 Klatovy
tel.: (+420) 376 310 711
mobil: (+420) 608 961 611
info@pohadkovasumava.cz
www.pohadkovasumava.cz
www.pohadkovyobchudek.cz

Lubská užitková keramika

Řezbářské výrobky

První lubská keramika byla vyrobena
v roce 1906 a její výroba pokračuje
nepřetržitě až do současnosti. Stoletá
tradice výroby užitkové keramiky se

Všechny výrobky jsou ručně vyřezávané z lipového dřeva, které pochází
z oblasti Šumavy. Sortiment je velice
široký – kříže a křížky, betlémy, plastiky, sošky, pohádkové postavičky
a mnoho dalších. Některé výrobky
jsou povrchově upravovány fermeží
nebo voskem. Řezby pana Tittla jsou
roztroušeny po celém světě, např. kříže
jsou v kaplích církve luteránské na
různých místech USA i v Kanadě, jeho
výrobky lze zhlédnout v Horské Kvildě a v Sušici. „Při svých toulkách přírodou mě vždy přitahovala práce se
dřevem, v každé volné chvilce jsem
vyřezával a tento můj koníček se
posléze stal mojí obživou. Jsem spolu-

Rudě se pivo vařilo podle tradiční
receptury již od roku 1787 a před 45
lety byl zrušen. Pivovar Belveder
navázal na tuto tradici a obnovil výrobu v roce 2007. V současné době se
vaří 3 druhy piv: Pivo 11° Belveder –
světlé, 12° Belgrad – polotmavé, 13°
Gradl – tmavé. Je možno posedět
a ochutnat piva přímo ve varně a seznámit se bezprostředně s vlastní výrobou. Při návštěvě Železné Rudy se
nabízí i možnost navštívit pivovarské
muzeum a strašidelnou knajpu na hotelu Gradl.

Zeptejte se místních

Co se vaří
na Šumavě?
Uzené maso v zelí
Uzené maso, kyselé zelí, cibule.
Do hrnce dáme stejné množství uzeného masa (může být i prorostlejší)
a kyselého zelí. Vaříme až je maso
i zelí měkké. Jako přílohu podáváme
drbáky a sypeme osmaženou cibulkou.

Drbáky
autorem jednoho z největších mechanických betlémů v ČR, který je umístěn v Muzeu Šumavy v Sušici,“ dodává
pan Tittl.
Kontakt:
Karel Tittl
Horská Kvilda 28, 385 01 Vimperk
tel.: (+420) 388 435 828
mobil: (+420) 606 730 013
tittlkarel@centrum.cz
www.rezbarstvitittl.unas.cz

Dekorativní skleněné
výrobky
Výrobě skla se pan Hasala věnuje již
30 let. K této profesi se dostal zcela
náhodou. Původně se učil na slévače
šedé litiny, ale po půl roce přešel na
obor sklář – foukač dutého skla. Dnes
toho nelituje, neboť jak stále říká:
„Sklo dělám srdcem a hlavně je krásné
tvořit ze žhavé hmoty věci, které se
lidem líbí a to pohladí každého umělce
u srdce, i když já se za něj nepovažuji.“ Mistr sklář si sklovinu sám taví
a barví skleněnými střípky, které jsou
vyrobeny z oxidů barevných kovů.

500g syrových brambor, 500g vařených brambor ve slupce, sůl, hladká mouka
Syrové brambory nastrouháme
najemno a pečlivě vymačkáme vodu
přes utěrku, vařené brambory také
nastrouháme, vše dáme do jedné
mísy, osolíme a vypracujeme těsto.
Tvoříme malé kulaté knedlíky, které
obalujeme v hladké mouce, vkládáme do vroucí osolené vody a vaříme
cca 15 minut. Po vyjmutí je hned
„natrhneme“ vidličkou, aby mohla
vyjít pára.

Medové koláčky
50g medu, 100g cukru, 50g másla, 1 vejce, 1 lžičku mletého koření
(hřebíček, badyán, skořice), 250g
hladké mouky, 1 lžička jedlé sody.
V horké lázni rozmícháme med,
cukr a máslo do hladké kaše. Přidáme vejce, koření, mouku a sodu.
Vypracujeme vláčné těsto, ze kterého vykrajujeme kolečka. Ty pak klademe na vymaštěný plech a pečeme
v dobře rozehřáté troubě. Vychladlá
kolečka spojujeme ostřejší marmeládou, nejlépe brusinkovou a můžeme
je potřít citrónovou polevou (3 lžíce
citrónové šťávy, 100 g cukru moučka, horká voda – vše utřeme na hladkou hustou polevu).

práce na poli – setí, sázení, pletí. A s tím
snaha o vypěstování různých rostlin
vhodných k sušení. Letní sběr pod rozpálenou červencovou oblohou a na
sklonku léta mohou vznikat první
dekorace z čerstvého materiálu. Vzápětí je tu podzimní vazba k výzdobě
obydlí i jako symbol k uctění památky
K výrobě skla je používána jednak
technika foukání skla sklářskou píšťalou, tímto způsobem jsou vyráběny
vázy, mísy, svícny apod. Při výrobě
skleněných zvířátek a květin je používána tahaná technika. Návštěvníci mají
možnost seznámit se v huti s historií
výroby českého skla od roku 1414,
s technologií tavení a složení skla,
nebo si vyzkoušet nafouknout kouli,
kterou si za poplatek odnesou jako
suvenýr.
Kontakt:
Sklářská huť Anna
Komenského 93, 340 12 Švihov
fax: (+420) 376 387 246
mobil: (+420) 604 203 020,
(+420) 603 589 976
hasala.p@centrum.cz
www.volny.cz/glasstudio-anna
zástupce (kontaktní osoba):
Pavel Hasala

Dekorační výrobky
ze sušených rostlin
Čtvero ročních období provází mou
práci na každém kroku. Po přípravách
velikonočních dekorací začínají jarní

těch, kteří tu již s námi nejsou. Po krátkém nadechnutí přichází další chvojová práce – to se již hlásí advent a Vánoce. Zima slouží k inspiraci, přípravě
drobných dekorací a k načerpání sil do
příštího jara…
Kontakt:
Helena Knězová
Hrádek u Sušice 15, 342 01 Sušice
tel.: (+420) 376 508 043
mobil: (+420) 721 643 933
h.knezova@seznam.cz
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Biopotraviny a zdravý životní styl
Ekologicky šetrná spotřeba směřuje k minimalizaci negativního vlivu
na životní prostředí. Proto je třeba
upřednostňovat takové výrobky, které
nejsou jen na jedno použití (plastové
nádobí apod.), jsou trvanlivé a z recyklovatelných materiálů. Pro snadnější orientaci, jedná se zejména
o výrobky s označením Ekologicky
šetrný výrobek. U potravin pak dáváme přednost potravinám z místních
zdrojů a ekologického zemědělství.

Šumava preferuje ekologické hospodaření
Návštěvník Šumavy se při svých
pěších toulkách kolem zemědělských
usedlostí stále častěji může setkat
s označením „EKOLOGICKÁ FARMA“. Co si pod tímto pojmem představit? Začněme trochou širších souvislostí...
Šumava je jedním z největších území s dochovanými horskými ekosystémy. V minulosti naši předkové hospodařili uvážlivě, v souladu s přírodou
a s respektem k jejím zákonitostem.
V posledních desetiletích se zemědělství v důsledku své intenzifikace bohužel stalo velkým znečišťovatelem
životního prostředí a devastátorem krajiny. Scelené pozemky, malá pestrost
pěstovaných druhů a odrůd a velké rozlohy monokultur bez rozptýlené zeleně
způsobují úbytek divoce rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů. Používání agrochemikálií negativně ovlivňuje druhovou pestrost (biodoverzitu),
úrodnost půdy, kvalitu vody a následně
i kvalitu potravin a zdraví lidí.
Zemědělec má možnost vybrat si,

jak bude hospodařit. Dá přednost intenzitě, používání průmyslových hnojiv,
pesticidů, nebo bude hledat šetrnější
způsob? Režim zemědělského využití
území stanovený Chráněnou krajinnou
oblastí a Národním parkem Šumava
nepřímo ovlivňuje rozhodnutí zemědělců pro ekologický způsob hospodaření.
Jde o systém, který dbá na životní
prostředí a který svým šetrným působením zachovává a respektuje přirozené vztahy mezi organismy a člověkem.
Podporuje zemědělskou činnost s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých
hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se
o velmi pokrokový způsob hospodaření, který zároveň staví na tisíciletých
zkušenostech našich předků a bere
ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní biopotraviny.
Dalším důležitým cílem, zvláště
v přírodně cenném území jako je

Šumava, je chránit životní prostředí,
přírodu a její zdroje a spoluvytvářet
harmonickou kulturní krajinu. Zemědělci mají přímý vliv nejen na části
krajiny, které obhospodařují, ale i na
širší okolí. Krajinné prvky jako remízky, meze, stromy, pásy kvetoucích
bylin, extenzivní sady, břehové porosty podél vodních toků, představují přirozené stabilizační prvky v krajině,
které zvyšují druhovou pestrost. Bývají útočištěm ohrožených druhů rostlin
a zimovištěm mnoha živočišných druhů. Jejich zakládáním nebo údržbou
a přírodě blízkým hospodařením přispívají ekologičtí zemědělci k ochraně
půdy, vodních zdrojů a k rozvoji biodiverzity na všech úrovních.
Ekologický způsob hospodaření se
tak stává předpokladem pro trvale
udržitelný rozvoj území, schopný
udržet na Šumavě zemědělství jako tradiční obor lidské činnosti.
Ing. Vladimír Krtouš,
Pro-Bio Šumava

Křest fotografické knihy „Šumava na každém kroku“
Stylově odstartoval křest knihy fotografií Ing. Vladimíra Kunce z Havlíčkova Brodu s názvem „Šumava na
každém kroku“ v pátek 19. října
v salonku hotelu Anna ve Vimperku.
Hosty křtu vítaly v našem městě totiž
sněhové vločky, a to v tomto čase moc
obvyklé nebývá. A tak hosté z blízka
i z daleka, z Vysočiny i jižních Čech,
a také jihočeský hejtman pan Zahradník
byli přítomni současnému „zrození“
nové knihy i „zrození šumavské paní
zimy“.
Kniha fotografií „Šumava na každém
kroku“, jejíž krásně poetický doprovodný text napsal PhDr. František
Kubů je i v anglické a německé jazykové mutaci, na její vydání přispěl Jihočeský kraj. Knihu věnoval autor zesnulé vimperské starostce Stanislavě Chumanové.
Publikace představuje fotografie především z oblasti mikroregionu „Horní
Vltava - Boubínsko“ a navazuje volně
na vloni městem Vimperk vydané DVD
s filmem stejného názvu. Tento název
měl zajímavý vývoj. Město Vimperk
od roku 2004 používá propagační logo
se sloganem VIMPERSKO – ŠUMAVA
NA KAŽDÉM KROKU. Toto logo se
velmi líbilo starostům mikroregionu
a se souhlasem města Vimperk loňské
DVD pojmenovali právě částí vimperského sloganu. Když později přišel Ing.
Kunc s myšlenkou fotografické publikace o Šumavě, projevil přání zavedený slogan znovu využít. A město Vim-

perk toto heslo velmi rádo propůjčilo
nádherné knize, která ukazuje nejen
přírodní krásy Vimperka, jeho okolí
a území celého mikroregionu, ale i lidi
zde žijící, a představuje tzv. „živou“
Šumavu.
I o tom mluvil ve své úvodní řeči
pan hejtman Zahradník, a vystihl tak
velmi dobře, v čem je tahle kniha fotografií ze Šumavy nová. Nejen unikátními a neotřelými přírodními záběry, ale
i pohledem na život v obcích a městech
při různých zajímavých akcích a slavnostech. Návaznost obrazové knihy na
loňský Kuncův film o mikroregionu
zmínil při své krátké řeči i starosta
Kubovy Huti Ing. Klose, a s odstupem
jednoho roku autorovi k filmu ještě
jednou poblahopřál. Zmínil, že jeho
pohled je opravdu „nový“, i mnozí starousedlíci při sledování filmu byli nad-

šeni nevídanými záběry. Ing. Klose
současně popřál za celý mikroregion
hodně úspěchů i právě pokřtěné knize.
Vlastní křest proběhl pro všechny
přítomné nečekaně a velmi netradičně.
V momentu, kdy autor i jeho spolupracovníci a také pan hejtman měli již
v rukou sklenky se sektem k přípitku,
oznámil autor, že by chtěl pokřtít knihu
něčím mnohem cennějším a lepším,
pro což den před tím 200 km jel a ještě
asi 6 km šel pěšky... V tu chvíli mnozí
přítomní již začínali tušit, co bude
v pomalu rozbalované láhvi z tmavého
skla. Ano – Vltava přímo od pramene.
Láhev opatřená vinětou s tímto názvem
i datem a místem křtu se stala možná
(vedle nové knihy) nejfotografovanějším objektem celého odpoledne. A touto vodou od pramene Vltavy nebyla
kniha jen pokřtěna, ale pan hejtman
spolu s autorem si s ní i připili.
Ing. Vladimír Kunc (52) má za sebou již mnoho ocenění z fotografických i filmařských soutěží. Jak sám
říká, přestože se narodil na Vysočině,
Šumava je pro něj druhým domovem.
V roce 1993 zde natočil svůj první film
a následovalo ještě více než deset filmů
o tomto regionu. Pravidelně zde také
fotografuje. Šumava mu učarovala
a jak sám říká, neměnil by ji ani za
Alpy, Grand Canyon či fotosafari v Africe.
Hana Šimková
Městský úřad Vimperk

Co to jsou vlastně biopotraviny?
Jsou to potraviny vyrobené ze surovin
pocházejících z ekologického zemědělství, což je pokrokový způsob hospodaření s kladným vztahem k půdě,
rostlinám, zvířatům a přírodě. Nepoužívají se pesticidy, umělá hnojiva
ani geneticky modifikované organismy. Biopotraviny mají v Čechách
zelenou a stále více lidí si žádá Bio.
Základem je ekologické zemědělství,
které se dostává do popředí.
Proč kupovat biopotraviny? Biopotraviny neobsahují chemické přidané látky (konzervanty, barviva, aroma) ani geneticky modifikované
organismy a při jejich pěstování se
nepoužívají chemické pesticidy (hnojiva). Při chovu zvířat v ekologickém
zemědělství je zachováván welfare
(pohoda) zvířat. Biopotraviny také
lépe chutnají a jsou nutričně bohatší.
Nejsou anonymní a přináší vám pří-

běh konkrétního ekozemědělce. Ekologičtí farmáři chrání přírodní zdroje
a udržují přírodní pestrost druhů.
Díky ekologickému zemědělství se na
trhu objevují již dnes méně známé
druhy obilovin a luštěnin.

Zdravá strava a zdravý životní styl
se odráží nejen na našem vzhledu, ale
také na tom, jak se cítíme a jaká je
celková kvalita našeho života. Správné rozhodnutí ohledně životního stylu, který kombinuje správnou stravu
s pravidelným cvičením, nám umožní
prožít náš život naplno. Prozíravý výběr potravin v dospívání i v dospělém
věku může navíc snížit riziko výskytu určitých onemocnění jako je obezita, infarkt, cukrovka.

Vimperk – město pod Boubínem
Srdcem a přirozeným centrem kraje pod šumavským Boubínem je Vimperk. Kdysi tu býval neprostupný
pohraniční hvozd, ale dnes se již cestovat tímto krajem bát nemusíme. Stále
více se sem vrací tradice slavné Zlaté
stezky, která již ve středověku spojovala české
země i jejich pohraniční
oblast pod Boubínem
s Podunajím a s pokročilým světem slunného
Středomoří. Vimperk
byl jedním z cílů této
proslulé obchodní cesty,
po které proudila především sůl z alpských ložisek do Čech. Vzletný
název “Zlatá stezka” se
používal od první poloviny 16. století jako výraz výnosnosti obchodu.

dal k tomu účelu přestavět na honosný
zámek. V roce 1630 koupil Vimperk
kníže Jan Oldřich z Eggenbergu a město i panství se staly součástí rozsáhlého eggenberského a od r. 1719 schwarzenberského jihočeského dominia.

Blíže se s tímto tématem můžete obeznámit v „Minimuzeu
Zlaté stezky“ na Nám. Svobody 8. Prohlídky zajišťuje Turistické informační
středisko naproti na náměstí.

Dnes je ve vimperském zámku
muzeum s expozicí Národního parku
a CHKO Šumava, dějin města, sklářství a knihtisku a konají se zde různé
kulturní akce.
Okolí Vimperka nabízí nesčetně
možností pro rodinnou turistiku, cykloturistiku, vodní sporty i dovolenou
v koňském sedle. Díky projektu „Bílá
stopa“ je v okolí Vimperka a na Šumavě vůbec v zimní sezoně každoročně
udržováno kolem 550 km lyžařských
stop.
Vimpersko – to je Šumava na každém kroku !

Romantická poloha na ostrohu nad
řekou Volyňkou a malebná silueta se
zámkem na vysokém kopci, s hradbami, vysokou věží kostela Navštívení
Panny Marie a se shlukem starých
domů, to vše vdechuje Vimperku ráz
středověkého města. A středověk toto
sídliště opravdu zrodil. Prvním obydleným místem tu byl hrad, který byl
založen pravděpodobně jako královský
kolem roku 1260. V průběhu věků šel
Vimperk z ruky do ruky od krále přes
Purkarta z Janovic, po řadu předních rodů Českého království – pány
z Hradce, Rožmberky, Novohradské
z Kolovrat. Zvláště Vilém z Rožmberka si Vimperk oblíbil, často tu pobýval
i s manželkami a s družinou; starý hrad

Turistické informační
středisko Vimperk
nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: (+420) 388 411 894
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
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Skiareál Lipno se svým zázemím vyrovnal zahraničním střediskům
Skiareál Lipno, který patří celkovou plochou sjezdovek k největším
lyžařským areálům v České republice,
se nedávnou modernizací vyrovnal
zimním střediskům v zahraničí. Areál dnes už nabízí lyžařům komplexní
služby na špičkové úrovni, jejichž součástí je ubytování ve víceúčelovém
Sportcentru Lipno, restaurace, poskytování servisu pro lyžaře a snowboardisty či obchod se sportovním zbožím.
„Ještě před začátkem této sezóny
jsme dokončili výstavbu Sportcentra
Lipno – multifunkčního objektu, kde
vedle možnosti ubytování návštěvníci
naleznou komplexní služby pod jednou střechou. Sportcentrum se nachází přímo u nástupní stanice lanové
dráhy na centrálním parkovišti, které
je bezplatné. Sportcentrum je v naší
zemi naprosto ojedinělé a milovníci
zimních sportů v něm naleznou řadu
služeb,“ uvedl Luboš Krejza, ředitel
společnosti Lipno Servis, která skiareál provozuje.

Služby Sportcentra
Jeho součástí je Sportapartments
Lipno – apar t mánové uby tování
o kapacitě 150 lůžek, které je ideální
volbou pro rodiny s dětmi, lyžařské

výcviky a organizované skupiny. Dále
tu jsou Sportrestaurant Lipno – samoobslužná velkokapacitní restaurace,
Sportservice Lipno – kompletní zázemí pro lyžaře s lyžařskou půjčovnou,

servisním a testovacím centrem, depotem pro úschovu lyžařského vybavení
a vysušení obuvi, Sportshop Lipno –
obchod se sportovním zbožím a Skischool Lipno – hlavní stan lyžařské
školy.

Rozšíření sjezdovek
Zázemí ale není jediné, co může
lipenský areál nabídnout. Před počátkem letošní zimní sezóny přistoupilo
vedení skiareálu k rozšíření sjezdovek. „Sjezdovky Promenádní a Střecha byly rozšířeny na v průměru padesát metrů šířky. Tím jsme vytvořili

vynikající podmínky pro carvingové
lyžování,“ řekl Martin Řezáč ze společnosti Lipno Servis.

Vlakové spoje do skiareálu
Skiareál Lipno ve spolupráci s Českými drahami vytvořil nový vlakový
spoj, který dopraví lyžaře přímo do
lyžařského střediska. Vlak má název
YETTY a bude jezdit od 18. prosince
do 23. února každou sobotu a neděli
z Tábora přes České Budějovice do
Lipna nad Vltavou bez jediného přestupu. Odjezd z Č. Budějovic je v 7:10
a vlak Do Lipna nad Vltavou dorazí
v 9:00.
Lyžaři z Prahy se do Skiareálu Lipno dostanou pomocí expresu JOŽE
PLEČNIK, který vyjíždí z Prahy
v 6:07 a z Českých Budějovic v čase
9:02 dále pokračuje směrem k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště. Cestující musejí přestoupit ve stanici Rybník na osobní vlak do Lipna nad Vltavou, který odjíždí v 9:51 a do Lipna
přijede v 10:35. Ve stanici Lipno nad
Vltavou bude čekat autobus, který
cestující přepraví do skiareálu a odpoledne zpět na vlakové nádraží.
Zpáteční vlak bude odjíždět z Lipna v 17:15.

Obnovená tradice šumavských řemesel
„Tady je krásně, a ten vzduch“…
zaplesá srdce kdekterého návštěvníka
Šumavy. A má jistě pravdu. I ti, kteří
se tu natrvalo usadili, jsou Šumavou okouzleni. Bylo tomu tak vždy
i v minulosti?
Tvrdý život šumavských osadníků
zmiňuje mimo jiné i Karel Klostermann ve svých románech. Zvláště
v horních polohách Šumavy a na samotách, při dlouhotrvajících zimách,
pro nás idylický život měnil se tehdy
často v zápas o přežití. Zdejší krajina
s neúrodnou půdou, málo pracovních
příležitostí i drsné klimatické poměry
prověřovaly charaktery lidí a nutily je
učit se „devateru řemesel“ – pro vlastní potřebu i na přilepšení. S dřevem
spojená řemesla byla provozována
prakticky v každé chalupě. Ale setkat
bychom se tehdy mohli i s kameníky,
kováři, tkadlenami nebo skláři.

komunistického režimu. V současné
době mnoho řemeslníků a výtvarníků
se opět vrací k minulostí přetrženým
zvykům a nalézá radost a uspokojení
v tradičních způsobech výroby a zpracování přírodních materiálů. Mnozí
další pak, okouzleni zdejší krajinou,
nacházejí zde inspiraci ke své tvorbě.

Na Šumavě je však několik řemesel, která postupně zanikají. Týká se
to například výrobků z proutí a především loubkových košů. Zbylo tu už
jen pár výrobců, kteří patří ke starší
generaci a jejichž potomci už nemají
zájem o toto krásné, ale pracné řemeslo. Na druhou stranu je zde řada šikov-

Zasněžovací systém
Areál je také připraven na situaci,
kdy bude nedostatek sněhov ých
srážek. Zasněžovací systém nyní
pokrývá všechny sjezdové trati a začne tu fungovat zařízení pro získávání chladnější vody do zasněžovacího
systému, která urychluje výrobu technického sněhu.

Běžkaři si také přijdou
na své
Skiareál Lipno nabízí zázemí i pro
běžkaře. Ti mohou využít samostatné
parkoviště přímo u nástupu do běžecké stopy. „Z auta tedy vystoupí rovnou do stopy,“ upozornil Řezáč.

Spolupráce s Rakušany
Skiareál Lipno se svými komplexními službami už i podle rakouských

ných řezbářů, malířů, kovářů, floristek a výrobců drobných předmětů
z textilu a jiných materiálů. Pokud
bude mít návštěvník Šumavy zájem
seznámit se s těmito výrobky, má už
nyní tuto možnost v řadě informačních středisek a různých obchůdcích.
Velký výběr těchto výrobků a obrazů
nalezne také v mém obchůdku v Sušici v Šumavské galerii (ulice Americké
armády 154) a v Dlouhé Vsi – Dárky
ze Šumavy.
K výrobkům z přírodních materiálů jsem měla vždy dobrý vztah. Už
sedmnáct let se snažím získávat informace o výrobcích místních řemeslníků pro svůj obchod. Sama také maluji
na hedvábí a kreslím obrázky šumavské lidové architektury, pro které jsem
získala značku ŠUMAVA originální
produkt®. Pro rozvoj řemesel je velkým přínosem vznik Regionální rozvojové agentury Šumava, která se
snaží podchytit a zviditelnit šumavské
výrobce. Řadě z nich agentura již udělila zmíněný certifi kát ŠUMAVA originální produkt®.

Tradice, zručnost a um zdejších
řemeslníků byly přerušeny válkou,
vysídlením pohraničí a nástupem

Ing. Jana Adamcová

Rok oslav českého spisovatele Karla Klostermanna

Rok 2008 se nejen na Šumavě, ale
i v Bavorsku ponese v duchu oslav
160. výročí narození a připomínky 85.
výročí úmrtí spisovatele Karla Klostermanna, který ve svých románech
a povídkách zachytil svérázné šumav-

Všichni cestující mají nárok na 30%
slevu na jednodenní, dopolední či
odpolední skipas po předložení platné
jízdenky na pokladně skiareálu. Cena
jednodenní obousměrné jízdenky
platné pro celý Jihočeský kraj začíná
již od 130 Kč/osobu, což při slevě na
jednodenní skipas (140 Kč) znamená,
že cestujete zadarmo.

ské obyvatele – dřevorubce, voraře
i pytláky, líčil rozpad selských rodů
nebo krizi sklářského průmyslu a čtenáři odhalil dosud opomíjenou Šumavu, její předhůří a málo známé českobavorské pomezí.

Muzea uspořádají řadu výstav, nově
vyjdou také některé Klostermannovy
knihy, uskuteční se vycházky po místech spojených se spisovatelem a jeho
tvorbou, konference, soutěže, přednášky, vzpomínkové akce, poutě a společné čtení Klostermannových románů.
V lednu 2008 bude vydána poštovní
známka k 160. výročí spisovatelova
narození. Na přípravě jednotlivých
aktivit se podílí řada organizací, mezi
nejvýznamnější patří Sdružení Karel
Klostermann – spisovatel Šumavy
a jeho bavorská sekce, Prachatické
muzeum, Muzeum Šumavy Sušice
a Kašperské Hory, Nakladatelství Praam, Městská knihovna Prachatice
a Regionální rozvojová agentura Šuma-

va, která zároveň koordinuje realizaci
a propagaci roku Karla Klostermanna.
Na realizaci některých akcí se finančně
podílí Jihočeský i Plzeňský kraj.
Záměrem organizátorů oslav není
jen přiblížit dílo a život Klostermanna
novým generacím čtenářů a návštěvníků Šumavy, je to rovněž příležitost, jak
vhodnou formou a na patřičné úrovni
představit život šumavských obyvatel,
jejich zvyky, práci a lidové umění, které se odráželo v těžkých a drsných podmínkách Šumavy, jimiž žili společně
Češi, Němci i Židé. Ukazuje se také, že
koordinovaná spolupráce mnoha subjektů přivádí na svět zajímavý tématický projekt, který bude jistě i velikým
turistickým magnetem pro celý region.
Více o projektu a jednotlivých akcích
na www.klostermann.cz

novin Oberöstereichische Nachrichten
dostal na úroveň srovnatelnou s podobnými rakouskými areály, určenými zejména pro rodinnou dovolenou.
Důkazem důvěry Rakušanů v kvalitní služby na Lipně je i rozšíření dosavadní spolupráce mezi rakouským
střediskem Hochficht a Skiareálem
Lipno. Oba areály nabízejí pro nadcházející sezónu společný pětidenní
skipas, zahrnující dva dny lyžování
v lipenském areálu a tři dny na Hochfichtu. „Cena je mnohem výhodnější
než při nákupu jednotlivých skipasů,”
řekl Řezáč.

Lipno patří ke špičce
Skiareál Lipno, patřící rozlohou
sjezdovek (24,8 hektaru) mezi největší lyžařská střediska v České republice, se loni v nezávislém hodnocení
kvality areálů umístil mezi deseti nejlépe hodnocenými středisky z hlediska kvality služeb. Lyžování na Lipně
představuje nejideálnější možnost pro
takzvanou rodinnou dovolenou, při
níž si každý najde zábavu, která mu
nejlépe vyhovuje.
Ivana Kerlesová

Prachatice –
město plné
historie
Prachatice – brána Šumavy, motto, které srozumitelně identifikuje
široké veřejnosti polohu města, které
je nerozlučně spjato se Zlatou stezkou, jež si každoročně připomíná
poslední víkend v červnu Slavnostmi
solné Zlaté stezky. V době slavností
se město vrací zpět do renesance, do
doby, kdy Prachatice zažívaly největší rozmach.
Díky penězům, které Zlatá stezka
Prachaticím přinesla, si dnes mohou
turisté prohlížet mimo jiné nádherné
historické centrum plné renesančních
budov. Ty jsou postupně renovovány
a za tuto péči byly Prachatice v roce
2002 vyhlášeny historickým městem
v České republice. Historické centrum je vyhlášené městskou památkovou rezervací a skrývá v sobě měšťanské domy tvořící krásné uličky obehnané prstencem městského opevnění.
Historickému centru vévodí kostel sv.
Jakuba se svou věží, která je od roku
2006 přístupná veřejnosti a tak si lze
město prohlédnout i z ptačí perspektivy.
Prachatice jsou i městem kultury
a umění. Lze se zde seznámit prostřednictvím muzeí a galerií s tvorbou současníků i našich předků. Mezi neoddiskutovatelné skvosty patří stálá expozice světoznámého umělce Otto
Herberta Hajeka v kulturním centru
nesoucím jeho jméno na Velkém náměstí. Dalším stánkem kultury, které
je nakloněno přízni výtvarnému umění, je galerie Dolní brána. Zde lze
zhlédnout keramiku, fotografie, malby
nebo sochy zajímavých osobností města i České republiky.
Za návštěvu stojí i Prachatické muzeum, Muzeum paličkované krajky
nebo Muzeum české loutky a cirkusu.
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Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě

Pohádková Šumava
nejen pro děti
V roce 2005 vznikl projekt Pohádková Šumava, který je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu na Šumavě, orientuje se na rodiny s dětmi a mládež,
ale je určen i dospělým s duchem dítěte. Nenucenou formou návštěvníky
i obyvatele regionu seznamuje s její historií, kulturou, krásou přírody
a památkami. Snaží se je vtáhnout do
světa pohádek a vést je k rozvoji jejich
fantazie, představivosti, k ochraně přírody i k ekologii.
Byla vybudována výstava pohádkových skřítků, strašidel a bytostí ze
Šumavy v pohádkové chalupě v Mlázovech u Kolince mezi Klatovy a Sušicí, kterou navštívilo v roce
2007 přes patnáct tisíc návštěvníků. V této Pohádkové
chalupě mohou spat ř it
postavičku víly Šumavy,
Šumavouse, Skotoplacha,
vodníků, čertů, permoníků
a plno dalších postaviček ze
Šumavy včetně expozic –
skřítčí pila, pohádkoví muzikanti, vodnický svět a další.
Návštěvníci si můžou projít pohádkovou stezku, podívat se do šatlavy,
v pergole U Šišouna se mohou občerstvit a v ateliéru si každý může malovat,
kreslit či modelovat. Mohou si zahrát
skřítčí pohádkový golfík, maňáskové
divadlo, projít si Rarášovu cestu, podívat se do skřítčí rezervace a užít si plno
her a zábavy. Pro školní výlety a skupiny je připraven zajímavý program
s prohlídkou, modelováním a maňáskovým divadlem.
V rámci projektu byl také založen
klub Víly Šumavy a zřízeny Pohádkové obchůdky. Pro následující rok 2008
se budují pohádková místa, tedy nové
turistické cíle na Šumavě pro projekt
Vandrování Šumavou. Připravují se
další aktivity – vydání Pohádkového
zpravodaje, výstavy pohádkových
bytostí a šumavských pohlednic, akce
„Vítání jara“ či „Ukončení letní sezóny“.
Mezi obcí Mlázovy a westernovým
rančem v Podolí vede proznačená
pohádková stezka, aby návštěvníci
z těchto dvou míst mohli obousměrně

putovat. V roce 2008 bude osazena
šesti pohádkovými stanovišti a prodlouží se až do Běšin. V Podolí na ranči si můžete zajezdit na koních, občerstvit se, popřípadě se ubytovat. Dobře
se najíte i ve westernovém saloonu
„U podkovy“ v Mlázovech. Obec
Malonice nabízí výstavu kresleného
humoru předních českých humoristů
Honzy Vyčítala, Jardy Kerlese a Petra
Hracha. Mají tu otevřeno denně kromě
pondělí od května do září od 10 do 16
hodin.
Dne 30. září se uskutečnil již 3. ročník „Ukončení pohádkové sezóny“
v Mlázovech v Pohádkové chalupě.
Zúčastnil se ho sám pohádkový král Zdeněk Troška
a víla Šumava, kteří předali jmenovací dekret „Pohádkový mistr cechu“ Heleně
Konopíkové za Krchlebský
koláč, Františkovi Strnadovi za Železnorudské pivo,
Karlu Tittlovi za řezbářské
výrobky, Františkovi Zeithammlovi za kovářské výrobky a rodině Širokých za Lubskou
užitkovou keramiku. V říjnu 2007 tyto
výrobky, stejně jako tiskoviny projektu Pohádková Šumava, získaly certifikát ŠUMAVA originální produkt® od
Regionální rozvojové agentury Šumava.
Milan Poláček
www.pohadkovasumava.cz

Chalupa v Mlázovech
Otevřeno:
• květen, červen, září – denně
(kromě pondělí) 9.00 – 17.00 h
• červenec, srpen –
denně 9.00 – 17.00 h
• říjen – prosinec – sobota, neděle
a svátky 10.00 – 16.00 h
Vstupné:
děti 30 Kč, dospělí 40 Kč,
Skupinové slevy: skupiny nutno
předem objednat na telefonním
číste (+420) 608 961 611, možnost
i mimo otevírací dobu.

Až se rozhodnete navštívit centrální část Šumavy, nezapomeňte se
zastavit na Modravě v nově vybudovaném návštěvnickém centru zaměřeném na dřevařství, které bylo v září
2007 otevřeno veřejnosti a nabízí
komplex neobvyklých zážitků, s nimiž se jinde nesetkáte. Všechny jsou
spojeny s poznáváním konkrétního
materiálu a tím je DŘEVO.
Návštěvnické centrum nabízí zcela
nový způsob trávení volného času
nebo dovolené. Je určené zejména pro
tzv. „nového“ turistu, který vyhledává zážitky v oblasti tradic a dědictví
našich předků. Nový turista se nespokojí jen s poskytováním informací,
ale chce si jejich pravdivost sám ověřit, má chuť se v dovolenkovém tempu něco nového dozvědět, nebo si své
vědomosti prohloubit.
Se dřevem se setkáváme opravdu
po celý život, jak řekl klasik „od kolébky po truhlu“. Dozvíte se, co všechno dřevo pod vlivem různých nástrojů, energií a podmínek dokáže.
Cílem tohoto jedinečného centra
je, aby návštěvník odcházel s pocitem, že dřevo je skvělý a nádherný
materiál a že dělal chybu, když se jím
ve svém životě více neobklopoval.
Interaktivní expozice je sestavena
do tří rovin poznávání. První a třetí
rovina jsou pasivní a pro všechny
návštěvníky zdarma. V první části se
návštěvník formou informačních posterů seznámí s tajemstvím či historií,
které konkrétní jev zahaluje či naznačuje. Má sloužit k uvedení do problematiky. Když má návštěvník chuť
zkoumat dál, spustí si žetonem interaktivní skříňku (vhozením žetonu se
expozice uvolní pro aktivní ovládání), vstoupí do děje a zažije slastný

pocit objevitele „Heuréka, ono to funguje!“. K tomu obdrží od obsluhy
speciálního rodinného průvodce, který ho celým experimentem provede.
Domů si jako připomínku svého experimentování v některých případech
odnese i suvenýr charakterizující konkrétní expozici.

vení „tradiční“ dovolené na Šumavě.
Významným benefitem pro tento
nový typ trávení dovolené i víkendů
je skutečnost, že i přes deštivé letní
počasí nebo zimu bez sněhové nadílky či během krátkého jara a na podzim, kdy není na Šumavě téměř co
dělat, zde příjemně strávíte svůj volný

V třetí úrovni (bezplatně určená
i pasivním teoretikům) se opět formou textu i obrázků čerstvý „lovec
zážitků“ vědeckopopulární formou
seznámí s fakty a čísly, jak to, co si
vlastnoručně ověřil, ve skutečnosti
funguje. Část těchto chytrých zastaveníček je samozřejmě uzpůsobena
pro děti a zatímco si v dětském koutku budou moci hrát, vy se budete
nořit do tajů tohoto přírodního materiálu. Můžete se zde i ubytovat ve
dvou čtyřlůžkových pokojích nebo si
v zážitkové dílně vyrobit vlastní výrobek.
Prožití volného času na Modravě
je velmi příjemnou alternativou k trá-

čas a ještě se můžete zábavnou formou
mnohé dozvědět a získat nové poznatky, dojmy a inspirující podněty.

Návštěvnické
centrum dřevařství
Modrava 61, 341 92 Kašperské Hory
tel.: (+420) 722 634 107
ncd@sumavanet.cz
www.ncd.sumavanet.cz
(stránky ve výstavbě)
Otevírací hodiny:
Út – Ne 10.00 – 17.00 h
Po – zavřeno
Vstupné:
Dospělí a děti od 10 let – 20,- Kč
Cena žetonu ke spuštění interaktivní
skříňky 10,- Kč.

Nová síla propagace certifikovaných výrobků
Akciová společnost Zemědělské
zásobování a výkup – provoz Pekárna
Prachatice navázala od roku 1994 na
tradici pekařské výroby na Šumavě.
Vyrábí pečivo klasickým způsobem
s vysokým podílem ruční práce a splňuje tak náročné požadavky zákazníků
na chutnost a kvalitu pekařských výrobků.
Dva původní šumavské výrobky –
zelňáky a svatební koláčky jsou certifikovány Regionální rozvojovou agenturou Šumava jako ŠUMAVA originální
produkt®. Proto jsme je také přihlásili
do soutěže Výrobek Jihočeského kraje
2007 – „Chutná hezky jihočesky“.
Velice nás potěšilo první místo v kategorii pekařských výrobků pro šumavský zelňák se škvarky a k tomu certifikát užití značky v marketingu produktů.
Získaná ocenění nás motivovala k přehodnocení propagace a vytvoření systému efektivní komunikace se spotřebiteli a odběrateli.
Image je postavena na chutnosti
a kvalitě potravin z ceněného regionu
Šumavy. Byly zpracovány nové produktové listy podle sortimentních skupin pekařských výrobků, které nepostrádají klíčové logistické údaje
a označení certifikovaných výrobků.
Na provádění prezentace a ochutnávky pekařských výrobků jsme pořídili
promo stolek s označením a fotokopií
propagovaného výrobku, oblečení
hostesek je provedeno v korporátních
barvách firmy a doplněno logem ZZV.

V rámci plánu podpory prodeje jsou
vybrané produkty prodávány na různých společenských a kulturních
akcích jako např. Slavnosti dřeva ve
Volarech, Tradiční jarmark ve vimperském zámku, Den KRONE – den
zemědělské techniky ve Zbytinách,
expozice Jihočeského kraje na tradiční výstavě Země živitelka 2007 v Českých Budějovicích, podzimní výstava
zemědělské techniky LIVA v Předslavicích nebo při propagaci certifikovaných výrobků na Šumavě (Nýrsko,

seminář CpKp Plzeň).
Jsme rádi, že první muž republiky,
pan president Václav Klaus vyjádřil
uznání certifikovaným šumavským
svatebním koláčkům a zelňákům
z prachatické pekárny. Stalo se tak
u příležitosti prezentace Jihočeského
kraje na českobudějovickém výstavišti
„Země živitelka 2007“.
Ing. Ludmila Bušková
ředitelka obchodu a potravinářské
výroby ZZN Prachatice

President ČR pan Václav Klaus ochutnává svatební koláčky z prachatické pekárny, které byly
certifikovány ochrannou známkou ŠUMAVA originální produkt®
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Průvodci krajinou a přírodou Šumavy
Na Šumavě vznikla síť průvodců,
které lze oslovit po příjezdu do regionu a objednat jako člověka místa znalého. Od podzimu roku 2006 probíhal
pod vedením NP Šumava cyklus speciálních školení zájemců o průvodcovské služby po biosférické rezervaci
Šumava. Účastníky byli převážně
místní lidé žijící na Šumavě, ochotni
podělit se o své znalosti a zkušenosti
s návštěvníky.
Zájem o kurz projevili v místě operující CK i samostatní průvodci. Po
proškolení z nich vznikli znalci – certifikovaní Průvodci krajinou a přírodou Šumavy, kteří byli od letošního
roku k dispozici návštěvníkům a obo-

hatili tak nabídku turistických služeb v
regionu. Úkolem průvodce krajinou
a přírodou je pomáhat objevovat okolní prostředí Šumavy, jeho historii
i současnost. Vysvětluje vztahy v přírodě a dává porozumět vzájemné interakci člověka versus příroda. Tím, že
průvodce prezentuje svůj rodný nebo
jinak blízký kraj, dokáže tento pozitivní vztah přenést i na návštěvníka.
Výsledkem je nová letní nabídka
terénních vycházek. Kursem úspěšně
prošlo 49 absolventů, asi třetina z nich
již byli profesionálními průvodci, kteří
splnili všechny nutné podmínky pro
výkon tohoto povolání vyžadované
v ČR. Další tři účastníci si doplnili ofi-

První skanzen v Jihočeském regionu

ciální zkoušku průvodce cestovního
ruchu v průběhu kurzu a řada ostatních
o ní uvažuje a připravuje se na ni. Kromě těchto nováčků, nabízí návštěvníkům své služby i řada již „zaběhlých“
Průvodců Šumavou.
Co se týče průvodcovských služeb
po Šumavě obecně, jedná se o klasickou komerční nabídku, ceny jsou
dohodou. Vše závisí na individuální
domluvě – program, čas, náročnost,
cena, atd. Pro přehled – průměrná
hodinová taxa je 150 Kč, celodenní
doprovod stojí 1000 až 1500 Kč, průvodce v cizím jazyce stojí asi o polovinu více. Cena vždy zahrnuje přípravu materiálů a pomůcek, včetně
pochůzky před vlastním konáním
akce.
Kontakty na průvodce včetně jejich
nabídky budou k dispozici na internetu
(www.npsumava.cz), v regionálních
informačních střediscích a propagačních materiálech.
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Stopy do světa lesních samot
Strávit aktivní dovolenou znamená
především si odpočinout od každodenních starostí a pořádně rozhýbat tělo.
Rozhodli jste se letos poznat Klostermannův kraj? Pojďte si užít zimní
atmosféru do ráje běžkařů – na Modravu!
Ideální terény pro lyžařskou turistiku nabízí výlet po Bílé stopě na Modravské slatě, samotu Březník a bývalou
sklářskou osadu Filipovu huť.
Tento výlet zahájíme v rekreační
horské obci Modrava (985 m) u stejnojmenného rozcestí. V této malebné
obci najdeme několik malých sjezdovek a lyžařských vleků, hotel i horské
chaty. Dříve zde stávala pila a k této
původní dřevorubecké osadě se vztahuje několik románů Karla Klostermanna, který pro ni používal název
Mádr.

samot“ Karel Klostermann. Nyní tato
hájovna slouží jako Klostermannovo
muzeum a v letních měsících je zde
otevřeno občerstvení.
Z Březníku se vrátíme zpět 2 km
k rozcestí Na Ztraceném, kde odbočíme vpravo po žluté a zahájíme první
výraznější stoupání v délce 2 km k rozcestníku v místech bývalé Ptačí nádrže
(1137 m). Pokračujeme rovně směr
Filipova Huť. Běžíme v mírně zvlněném terénu po trase, která se klikatí
v hustých smrkových lesích. Tady se
ukrývají cenné Modravské slatě, kde
se dochovaly smrkové porosty starší
více než 160 let s vysoce kvalitním
dřevem. Roste tu i špičkové rezonanč-

Mgr. Josef Štemberk – koordinátor
projektu, Správa NP a CHKO Šumava
Foto: Josef Štemberk

architektonického dědictví, velkou
měrou přispěla i Evropská Unie skrze
program Interreg.
A tak se prvním jihočeským skanzenem stane vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku.
Mlýn s unikátním dubovým kolem
mohou první turisté obdivovat již
o Vánocích. Celý komplex skanzenu
bude široké veřejnosti zpřístupněn na
jaře příštího roku jako „perlička“ pro
turistickou sezónu roku 2008.

Vyjedeme od rozcestníku na okraji
obce po modré značce směr „Březník“.
7,5 km dlouhé mírné stoupání po strojově udržované stopě je samo o sobě
slibným začátkem pro každý běžkařský výlet. Navíc pojedeme velmi pěknou krajinou vymodelovanou průzračným Modravským potokem a okolními
lesy. Naším prvním zastavením bude
rozcestí Modravský most. U rozcestí
Na Ztraceném jedeme rovně pořád
podél řeky, až se před námi otevře široké údolí, které je vyvrcholením tohoto
úseku. Luzenské údolí, jehož středem
se klikatí modré vody Luzenského
potoka, se rozkládá pod samotou Březník a je ukončeno mohutným vrcholem
Luzného. Osudy obyvatel samoty
Březník věrohodně zachytil ve svém
stěžejním románu „Ze světa lesních

ní dřevo pro výrobu hudebních nástrojů ceněné nejen v Evropě. Za Lovčí
skálou už sjedeme až na okraj Filipovy
Hutě. Tato malebná osada nacházející
se uprostřed pastvin a luk je pojmenovaná po majiteli zdejší sklářské huti,
kterým byl Filip Kinský. Poté, co se
pokocháme pěknými výhledy na
šumavské panorama, nás už čeká pouze 2,5 km klesání až do Modravy. Zde
ale náš 17 km výlet nekončí, úplnou
atmosféru zimní Šumavy můžeme
vychutnat i v některé z příjemných
horských chat s vůní svařeného vína či
medoviny.

Projekt „Síť environmentálních informačních
a poradenských center v regionu Šumava“

na vzdělávání v oblasti životního prostředí, ekologie, ekologického zemědělství a zdravého životního stylu.

konkrétního specialistu na individuální
řešení dané problematiky.

Od března 2006 realizuje RRA Šumava, o. p. s. a její partneři na Šumavě
projekt zaměřený na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO)
s názvem „Síť environmentálních
informačních a poradenských center
v regionu Šumava“. Hlavním cílem
projektu je poradenství v oblasti EVVO
a samotné environmentální vzdělávání
podporující adaptibilitu a zvyšování
kvalifikace pracovní síly v regionu.
Vybudováním nových kapacit informačních a poradenských center zaměřených na problematiku životního prostředí a ekologického zemědělství je
zajištěn širší přístup veřejnosti ke

V rámci projektu vznikla environmentální informační a poradenská centra. Zde jsou zájemcům z řad veřejnosti poskytovány zdarma základní
informace o environmentální problematice, zejména pak o ekologickém
způsobu hospodaření a produkci
biopotravin včetně pomoci při zúřadování povinné administrativy. Individuální poradenství a řešení konkrétní
problematiky přímo na farmách poskytují dva terénní poradci. Jejich úkolem
je vyhodnotit funkčnost faremního
hospodaření, poukázat na hlavní problémy a doporučit návrh řešení. V případě závažnějších problémů doporučí

Nedaleko Strakonic v krásné šumavské krajině se rozkládá obec Hoslovice. Zde u potoka, který obcí protéká, stojí budovy mlýna, na první
pohled připomínající dobu dávno
minulou. Vždyť také zmínka o tomto
mechanickém vodním díle pochází
již z roku 1654 a podle archivních
záznamů z roku 1352 v souvislosti
s mlýnem v Hoslovicích je možné, že
mlýn pochází již z doby císaře Karla
IV. V současné době tuto možnost
památkáři prověřují.
K obytné části s mlýnicí, chlévům
a stodole, patří také rybníček s náhonem, sad a louky.
Za účelem vybudování prvního
jihočeského skanzenu, schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje v břez-

nu roku 2005 odkoupení této jedinečné technické památky do vlastnictví
Jihočeského kraje. Na nákladnou
rekonstrukci v částce až 17 milionů
korun, kterou financuje Jihočeský
kraj spolu se Státním fondem životního prostředí a Programem záchrany

strukturovaným informacím o stavu
a ochraně životního prostředí. V rámci

www.kraj-jihocesky.cz
www.jiznicechy.cz

projektu je realizováno mnoho akcí,
seminářů, kurzů a exkurzí zaměřených

Podrobnosti a tipy na ubytování:
www.plzensky-kraj.cz
www.turisturaj.cz
www.bilastopa.cz

Součástí projektu je pravidelně aktualizovaný informační server, který
informuje o připravovaných akcích,
jsou zde zveřejňovány zápisy z již proběhlých akcí, poradenství na e-mailu,
aktuality ze světa „agroenvi“ a další
související informace. Na většině aktivit se podílejí nemalou měrou i partneři projektu.

Environmentální informační
a poradenské centrum
Jitka Králová
384 73 Stachy 422
tel.:(+420) 380 120 264
kralova@rras.eu
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Na návštěvě v Klatovech
Klatovy – královské město založené
Přemyslem Otakarem II. v roce 1260
na obchodní cestě z Plzně do Bavorska. Díky obchodu patřilo v 16. století
mezi nejbohatší města království českého. Rozkvět města ukončila
v 17. století třicetiletá válka, během
které bylo město poničeno požáry
a švédskými vojsky. V jejím průběhu
také přicházejí do Klatov jezuité, kteří
se založením jezuitské koleje výrazným způsobem zapsali do dějin města,
v němž působili až do 2. poloviny 18.
století. Do dnešních dnů se v Klatovech dochovalo mnoho památek: městské opevnění s baštami, dominantní
Černá věž tyčící se do výšky 81 m,
barokní jezuitský kostel, pod kterým je
ukryta tajemná podzemní hrobka – tzv.
Katakomby, jezuitská kolej, barokní
lékárna, arciděkanský kostel, Bílá věž
a mnoho historických domů. Město

proslulo také pěstováním klatovských
karafiátů.
Informačním centrum Klatovy
nám. Míru 63, Klatovy
tel.: (+420) 376 347 250
fax: (+420) 376 347 390
icklatovy@mukt.cz

Nový turistický cíl
v Poběžovicích
Poběžovice se v roce 2007 dočkaly
nového turistického cíle. Je jím zrekonstruovaný židovský hřbitov, který se
nachází v těsné blízkosti města a který
byl 1. července 2007 zpřístupněný veřejnosti. Pomalu se stává oblíbeným místem
nejen pro místní, ale i pro četné turisty,
kteří navštěvují Poběžovice.
V roce 2006 se v Poběžovicích začal
velmi zchátralý židovský hřbitov opravovat. Hřbitov, o němž se většina lidí
domnívala, že je pustý a prázdný, se probudil do krásy. Členové Občanského
sdružení Abraham a další nadšenci
z Poběžovic a okolí během roku hřbitov
vyčistili, postavili povalené náhrobní
kameny, ale především spoustu náhrobních kamenů doslova vyhrabali ze země.
Nelze zatím říci, že jeho krása je úplná,
protože je zrekonstruovaná jen spodní
část této rozlehlé památky. Na podzim
roku 2007 a na jaře 2008 se začne s obno-
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vou horní části, která zatím okouzluje
pouze několika náhrobky a břečťanem.
Židovský hřbitov v Poběžovicích, který se teprve dostává do povědomí turistů,
patří k velmi významným židovským
památkám domažlické části Českého
lesa. V současné době zde turisté mohou
najít přes 100 postavených náhrobních
kamenů a největší raritu, kterou je nejstarší židovský náhrobek Domažlicka
z roku 1634.
Jediným problémem při návštěvě tohoto hřbitova může být přístupová cesta,
která zatím chybí, protože židovský hřbitov se nachází uprostřed pole. Tento nedostatek bude, doufejme, vyřešen do
turistické sezóny 2008.
Bližší informace o židovském hřbitově, o možnosti jeho návštěvy, stejně jako
propagační materiál o židovské historii
Poběžovic získáte v Informačním středisku v Poběžovicích, na tel.: 379 497 889
nebo osAbraham@seznam.cz.
Anna Váňová
MKIS Poběžovice, OS Abraham

Seznam prodejních míst
S výrobky označenými značkou ŠUMAVA originální produkt® se můžete setkat
prakticky kdekoliv, protože jejich prodej není nikterak omezen. Prodej minimálně tří certifikovaných výrobků nebo skupin výrobků je garantován na
těchto prodejních místech:
Infocentrum Lipno nad Vltavou
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: (+420) 380 736 053
info@lipno.info
www.lipno.info
Sortiment: šumavská holubička, pramenitá voda Petráškův pramen, dárky a drobné bytové doplňky ze dřeva, malované
obrázky ze Šumavy, těžítko „Boubínský
prales“, svíčky ze včelího vosku, Kolibříci - miniaturní knížečky, sklo broušené matový brus, pošumavský med, skleněné
vinuté perly, dekorativní skleněné výrobky, dekorativní výrobky ze sušených rostlin, železnorudské pivo.
Krámek pro radost – Eva Pavlasová
a Jana Kočandrlová
Krameriova 164, Klatovy 339 01
tel.: (+420) 736 513 950
mob.: (+420) 776 708 318
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky, malované obrázky ze Šumavy, řezbářské výrobky, lubská keramika, kovářské
výrobky, tiskoviny projektu „Pohádková
Šumava“.
Hračky – Dárky u Rysa
Nora Nová
Klostermannova 5, Sušice 342 01
tel.: (+420) 731 565 486
Sortiment: malované obrázky ze Šumavy, řezbářské výrobky, lubská keramika,
dekorativní skleněné výrobky, tiskoviny
projektu „Pohádková Šumava“.
Pohádková chalupa
Mlázovy 18, Kolinec 341 42
tel.: (+420) 608 961 611
info@pohadkovasumava.cz
www.pohadkovasumava.cz
Sortiment: řezbářské výrobky, lubská
keramika, kovářské výrobky, tiskoviny
projektu „Pohádková Šumava“.
Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232, Sušice 342 01
tel.: (+420) 376 526 147
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: šumavská holubička, malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin.

Turistické informační centrum Stachy
384 73 Stachy 422
tel.: (+420) 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.sumavanet.cz/icstachy
Sortiment: šumavská holubička, Kolibříci
- miniaturní knížečky, chodská dekorační
keramika, malované obrázky ze Šumavy
(Stašsko), bytové doplňky ze dřeva.
Regionální informační
centrum Prácheňska
Zámek 11, Horažďovice 341 01
tel.: (+420) 376 513 666
ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/ichorazdovice
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky ze dřeva, malované obrázky ze Šumavy, Kolibříci - miniaturní knížečky.
Městské informační centrum Sušice
Nám. Svobody 138, Sušice 342 01
tel.: (+420) 376 540 214
icsusice@sumavanet.com
www.sumava.net/icsusice/
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky, malované obrázky ze Šumavy, tiskoviny projektu „Pohádková Šumava“.
Nevšední dárky pro radost
– Hana Boušková
Bohdana Týbla 32,
Kašperské Hory 341 92
tel.: (+420) 604 504 428
bouskovahanka@seznam.cz
Sortiment: šumavská holubička, Kolibříci
- miniaturní knížečky, dekorační výrobky
ze sušených rostlin.
Devatero řemesel nejen
ze Šumavy – Ludmila Eignerová
Rabí (v přízemí budovy bývalé
základní školy), Sušice 342 01
(otevřeno duben-říjen)
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky, malované obrázky ze Šumavy, dekorační výrobky ze sušených rostlin.
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Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® získáte v informačních centrech na Šumavě. Infocentra označená značkou zajišťují také prodej
certifikovaných výrobků:
IC Eurocamp Běšiny
Běšiny 220, 339 01 Klatovy
tel: 376 375 011, eurocamp@besiny.cz
www.sumavanet.cz/icbesiny/
Infocentrum
Český Krumlov, nám. Svornosti 2
38101 Český Krumlov
tel: 380 704 621-623, info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/infocentrum

Turistické centrum Kvilda
Kvilda 17, 384 93 Kvilda
tel.: 388 435 074, info.kvilda@centrum.cz
www.infocentrum-kvilda.cz/
Infocentrum Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: 380 736 053, 731 410 800, info@lipno.info
www.lipno.info

Městské informační středisko Hartmanice
Hartmanice 40, 342 01 Sušice
tel.: 376 593 059, ishartmanice@quick.cz
www.sumavanet.cz/ichartmanice/

Informační centrum obce Modrava
Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory
tel: 376 599 051, 721 836 745,
ic.modrava@sumavanet.cz
www.sumavanet.cz/modrava

Kulturní informační centrum Horní Planá
Náměstí 8, 382 26 Horní Planá
tel.: 380 738 008, info@horniplana.cz
www.horniplana.cz
IC Horská Kvilda
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk
tel.: 388 435 555, info@horskakvilda.eu
www.horskakvilda.eu
Regionální informační centrum Horšovský Týn
5. května 50, 346 01 Horšovský Týn
tel.: 379 415 151, info@horsovskytyn.cz
www.horskovskytyn.cz
Informační středisko Chanovice
zámecký areál, 341 01 Chanovice 36
tel: 376 514 164, ic.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz
Kulturní a informační centrum Kaplice
Linecká 434, 382 41 Kaplice
tel: 380 311 388, infocentrum@mestokaplice.cz
www.mestokaplice.cz
Městské kulturní a informační středisko
Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
tel: 376 503 411, informace@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory

Výrobků s regionální
značkou přibývá
Nejen na Šumavě roste zájem
o regionální značku. Také v dalších
regionech průběžně zasedají certifikační komise, na kterých jsou posuzovány žádosti o udělení značky.
Například v Beskydech získalo značku šest nových výrobků (fotografie
Beskyd a okolí, pomády na rty a dezinfekce na ruce, Freudovo pivo, trvanlivé perníkové pečivo – příborské
šifle, kožená galanterie, přikrývky,
polštáře a další výrobky z ovčí vlny).
Celkem je tedy v Beskydech již 26
držitelů certifikátu. V Moravském
krasu nosí značku osm výrobků nebo
skupin výrobků (nově – malované
kameny a tvaroslovné pečivo). V Orlických horách udělila komise již dvanáct certifikátů, naposledy letos v říjnu přírodním ovocným pálenkám,
ličenskému chlebu, svátečním koláčkům a dekoracím vyráběným Tiffany
technikou.
Také dva nové regiony už mají certifikované své místní výrobky a přestože jde o nováčky a regiony s malou
rozlohou, mají velký úspěch. V Moravském Kravařsku obdrželo certifikát 10 výrobků (zdobené perníkové
pečivo, pekárenské výrobky, chléb,
šifle, užitková i dekorativní keramika,
dekorace ze sušených květin, uzenářské výrobky či biohovězí maso). V Górolsku Swoboda certifikovala nezávislá komise neuvěřitelných 17 regionálních produktů (například drátěné

Infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod
tel/fax: 380 746 627, mob.: 724 336 980
infocentrum@vyssibrod.cz
www.vyssibrod.cz

Městské informační středisko Domažlice
nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
tel: 379 725 852, infocentrum@mestodomazlice.cz
www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

Regionální IC Prácheňska
Mírové náměstí 11, 341 01 Horažďovice
tel.: 376 511 999, ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Střípky odjinud
(pokračování rubriky ze strany 1)

Infocentrum Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice
tel/fax: 388 324 251, info@netolice.cz
www.sumava.net/icnetolice/
Kulturní a informační centrum města Nýrsko
Komenského 877, 340 22 Nýrsko
tel: 376 571 616, ic@mestonyrsko.cz
www.sumava.net/icnyrsko/
Informační centrum Prachatice
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
tel./fax. 388 312 563, icentrum@prachatice.cz
www.prachatice.cz

výrobky, hospodářské náčiní ze dřeva, kovu a kůže, mísy a naběračky
dlabané ze dřeva, dřevořezby, beraní
klobásy, stříbrné brože do těšínských
krojů, ozdobná i užitková galanterie
z kosti, kovářské výrobky, górolské
kroje, výšivky či chléb, máslo a sýry
„oštěpky“ vyráběné přímo na salaších).

Kde zakoupit
Domácí výrobky?
Najít v regionech prodejní místo,
kde by bylo možné zakoupit více produktů s regionální značkou, většinou
není jednoduché. Přesto díky zájmu
místních podnikatelů prodejní místa
v regionech pomalu vznikají.

Turistické informační centrum Stachy
Regionální sdružení Šumava
Stachy 422, 384 73 Stachy
tel: 380 120 270, icentrum@isumava.cz
www.sumava.net/icstachy/
Městské informační centrum Sušice
Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.: 376 540 214
eicsusice@sumavanet.com, icsusice@seznam.cz
www.sumava.net/icsusice/
Městské kulturní a informační středisko
Poběžovice
Náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice
tel.: 379 497 889, 775 105 551
info@pobezovice.cz
www.sumava.net/icpobezovice/

Informační centrum Kdyně
Nádražní 314, 345 06 Kdyně
tel.: 379 734 385, 602 168 171,
infocentrum@kdyne.cz
www.kdynsko.cz

Informační středisko Obecního úřadu Prášily
Prášily 110, 342 01 Sušice
tel: 376 589 014, 721 094 513, prasily@cmail.cz

Informační centrum města Klatovy
Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
tel: 376 347 240, 376 347 250, icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy/

Turistické informační středisko Vimperk
Nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: 388 411 894, infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz

Informační středisko Svazku obcí Chodská liga
345 34 Klenčí pod Čerchovem 118,
tel: 379 795 325, is@klenci.jz.cz
www.sumavanet.cz/icklenci/

Informační turistické centrum města Železná Ruda
Javorská 154, 340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033 itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda/

V Moravském krasu se stal tahounem
značení Pivovar Černá Hora, který
zprovoznil v září prodejnu certifikovaných výrobků v Krhově. V Krkonoších ve Svobodě nad Úpou byla ve
stejné době otevřena značková prodejna ateliéru Duhový domov, kde
můžete zakoupit originální výrobky
z plechu (konvičky, kbelíčky), šperky,
krkonošskou medovinu a další místní výrobky. V Beskydech zase seženete nejvíce certifikovaných výrobků
v regionálních informačních centrech.

