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Výrobky, řemesla a lidé Přehled akcí na Šumavě Vytvořte si biozahrádku
Seznamte se se čtrnácti nově certifikovanými
výrobky na stranách 4 a 7, kde také najdete
seznam všech certifikovaných výrobků.

Novinkou tohoto čísla je přehled kulturních,
společenských a sportovních akcí na Šumavě
od června do října 2008 - strana 5 a 6.

Několik tipů, jak si počínat na vlastní zahrádce
způsobem, který šetří životní prostředí a přírodu, najdete na straně 3.

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

Střípky odjinud

Regionální značky
se spojily v asociaci

Za zážitky
do Národního parku
Šumava

Osm regionálních značek vytvořilo v únoru 2008 asociaci, která
umožní jejich spolupráci a zajistí
společnou propagaci na národní
úrovni. Důvodem vzniku byla
potřeba zastřešit úspěšně se rozvíje-

Ať již v Národním parku Šumava
žijete nebo sem přijíždíte jako návštěvníci, tak zde můžete pokaždé
nalézt něco nového, co bylo uděláno
či vzniklo od Vaší poslední návštěvy.
Abychom Vám hledání usnadnili, prozradíme několik novinek pro letošní
sezónu, které by pro Vás mohly být
inspirací.
Správa národního parku si pro rok
2008 vytyčila několik hlavních témat,
ke kterým směřuje své aktivity určené
návštěvnické veřejnosti. Naprostým
fenoménem šumavského pohoří jsou
„horské smrčiny“, které jako specifický druh lesa rozeznává pouze málokdo.
Zvláštní výstavy umístěné v blízkosti
informačních středisek (na Rokytě, ve
Svinné Ladě a jinde) umožní nahlédnutí do tohoto jedinečného světa ještě
dříve, než vyrazíte na zalesněné vrcholky hor. Při prohlídce interaktivních
expozic se zabaví i děti, kterým téma
bude přiblíženo hravou formou. Atrakce nesou názvy jako: datlí hotel, chůdy stromů, apod. Na cestu pak můžete
ještě vyfasovat zbrusu nové informační
letáky zpracované vskutku zajímavou
formou.

Foto: Vladimír Silovský

Dalším nosným tématem tohoto roku
je „šumavská řeka“, s jejímiž specifiky se můžete opět seznámit jak v tištěném průvodci, tak při řadě pořádaných
akcí. Zachování typického krajinného
rázu Šumavy si dal mimo jiné za úkol
projekt s názvem „šumavský domov“,
který bude probíhat v rámci odborných
workshopů i akcí pro veřejnost. Charakteristickou barvou Šumavy je zele(pokračování na str. 2)
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Šumavskou regionální značku
najdete i u služeb
Po dvou letech svého působení je
značka ŠUMAVA originální produkt®
na Šumavě jako doma. Držitelů značky je dnes na Šumavě kulatých 40
a počet rozmanitých výrobků, které
značku nesou, jde už do několika
stovek. A další zájemci se hlásí! Není
divu, díky projektu RRA Šumava
dostala značka výbornou propagaci
a rozšiřuje se i počet prodejních míst
po celé Šumavě, která mají zájem
značené výrobky prodávat.

Zahájení značení služeb
je na spadnutí
Užívání této regionální značky pro
služby je už opravdu na spadnutí.
Zatímco v loňském roce připravovala
pracovní skupina kritéria, co musí stravovací nebo ubytovací zařízení splňovat, aby značku získalo, v letošním
roce se scházela Certifikační komise
pro služby. Na několika setkáních její
členové diskutovali, jak bude hodnocení služeb probíhat a na co budou kontrolní návštěvy klást důraz. Kritéria
i způsob jejich hodnocení jsou totiž
podstatně složitější a přísnější než
u výrobků. Zvláště hodnocení kvality
se stalo velkým oříškem, nakonec se
však všichni shodli, že největší význam
má celková atmosféra – pohoda, čisté
prostředí a hlavně vstřícnost personálu.

První hotel se značkou?
Při poslední schůzce si několik členů komise vyzkoušelo průběh kontroly
na místě, a to v hotelu Jenišov u Lip-

na. Při návštěvě se v praxi doladily
poslední detaily instrukcí pro členy
komise – a hlavně: hotel Jenišov prošel
kontrolou na místě bez ztráty květinky,
takže už jen stačí, aby udělení značky
schválila celá komise při svém prvním
oficiálním jednání. Gratulujeme!

Co musí služba splňovat?
Základní podmínkou je umístění
ubytovacího nebo stravovacího zařízení v regionu Šumava, stejně jako
u výrobků. A dále musí zařízení i jeho
provozovatel splňovat všechny předpisy a normy (např. živnostenský list,
hygiena atd.).
Hlavní kritéria jsou pak rozdělena
do třech oblastí – zařízení musí být:
• kvalitní – zejména kvalita z pohledu
hostů: vstřícnost personálu, přátelské
a příjemné prostředí, čistota, funkčnost
vybavení, deklarovaný standard odpovídá skutečné nabídce
• šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí – šetrné nakládání s energií,
vodou, odpady (třídění) a chemickými
prostředky, nekuřácké prostředí, pokyny pro hosty, jak se chovat šetrně
• jedinečné ve vztahu k Šumavě:
- poskytuje hostům aktuální informace
o regionu;
- stravovací zařízení nabízí alespoň tři
regionální starošumavské pokrmy;
- budova zařízení nenarušuje krajinný ráz;
- splňuje minimálně polovinu z následujících bodů: nabízí vlastní doprovodné aktivity, nabízí více než tři regionál-

ní starošumavské pokrmy nebo více
než povinné informace o regionu,
vychází z místních tradic, nabízí certifikované šumavské výrobky, podporuje socioekonomický rozvoj regionu,
má přátelské prostředí pro rodiny
s dětmi, bezbariérové prostředí, neužívá k vytápění uhlí, nabízí jiné nadstandardní služby nebo jinou formu vazby
na region Šumavy.

Jak získat certifikát?
Proces udělení značky je jednoduchý: podnikatel vyplní žádost o značku
(s pomocí koordinátorky značky – Kateřiny Vláškové, RRA Šumava), poté
jej v dohodnutém termínu navštíví
vybraní členové komise a v provozu
zkontrolují plnění kritérií. Může přijít
i neoficiální návštěva, která bude hlídat
vstřícnost personálu. Podle nálezu kontrol pak rozhodne celá Certifikační
komise o udělení značky při svém nejbližším jednání. Certifikát a smlouva
o užívání značky je pak s podnikatelem
uzavřena na dva roky a její součástí
je uhrazení jednorázového poplatku
4.000,- Kč.

Směle do toho!
Těšíme se, že budou mít návštěvníci Šumavy brzy možnost vybírat ubytování i restauraci podle regionální
značky, která jim garantuje, že dostanou „něco navíc“. Neváhejte a staňte
se součástí této nabídky. Značka Vás
zviditelní mezi konkurencí a uvidíte,
že máte být na co hrdí.

jící aktivity ve všech regionech.
Regiony tak převzaly zodpovědnost
a získaly právo rozhodovat za celý
systém značení Domácí výrobky,
který zavedl a dosud koordinoval
REC ČR.
Asociace regionálních značek,
o.s. (ARZ) bude dbát, aby si všechny
značky udržely vysokou úroveň,
a poskytne jim prostor společně rozvíjet regionální značení. Na jednání
asociace, které proběhlo 19. března
v Praze, se regionální koordinátoři
shodli na prvních společných zásadách. K nejdůležitějším patří
dodržování jednotných pravidel certifikace produktů a jednotného grafického stylu při propagaci všech
regionálních značek.
Během května 2008 se členy ARZ
staly hned další dva regiony – Polabí a Podkrkonoší.

Dvě zbrusu nové
regionální značky
Neuvěřitelně rychle byly také zavedeny dvě nové regionální značky
– v Polabí a v Podkrkonoší. V obou
regionech už mají vytvořená loga
a finální pravidla značení
a právě tam
začíná výběr

prvních žádostí. V obou
regionech
značku zavedly
a koordinují místní akční skupiny –
v Polabí je to MAS Podlipansko
a v Podkrkonoší MAS Podchlumí.
(pokračování rubriky na str. 10)

Doma na ŠUMAVĚ
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Za zážitky
do Národního parku
Šumava
(pokračování ze str. 1)
ná – barva listí, stromů a lesa. I návštěvníci budou moci přispět k „zelené
Šumavě“ vlastnoručním vysazením
rozličných původních stromků na území NP Šumava. Protože jsme přesvědčeni, že smrků je na Šumavě dost, tak
půjde o jedle, buky, javory a další.
Pro celou hlavní sezónu jsou připraveny „Programy pro veřejnost“
shrnuté v jednom propagačním letáku,
jehož aktuální náklad vyšel již v květnu tohoto roku. V něm se můžete
dočíst všechna základní data k akcím
pro veřejnost pořádaných Správou
NP v průběhu tohoto léta a podzimu.
Jsou zde uvedeny termíny doprovodů,
besed, společenských setkání i výstav.
Novinkou je rovněž síť vyškolených
„Průvodců krajinou a přírodou
Šumavy“, která se skládá výhradně
z místních lidí, nabízejících své služby
jako průvodci pro individuální poznávání i pro organizované zájezdy.
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Což takhle dát si … biosférickou rezervaci?
Už samotný termín biosférická rezervace nahání husí kůži. Řečeno společně s klasikem: „Za prvé tomu nerozumím a za druhé mne to uráží.“
Žijeme v divné době, kdy je všechno
„eko“ a „bio“, firmy ve snaze vnutit
nám právě ten svůj jedinečný produkt
se předhánějí v představení sebe sama
v co nejzelenější podobě (tzv. „greenwashingu“). Důsledkem je, že pomalu
ztrácíme schopnost rozlišit, co je dobré

letí opylit stromy nebo vítr pokácí
všechno co mu stojí v cestě, do té doby
si ničeho nevšimneme.
Druhé slovo v sousloví „rezervace“
navozuje snad ještě horší představy.
Indiánskou rezervaci, objednání se
u zubaře nebo, a to je asi nejhorší před-

a těch je jenom za jeden den přes osmdesát šest tisíc. Tak trochu jako vedlejší
vývojová větev národních parků se pod
patronací UNESCO začal utvářet celosvětový systém území, jenž by měl
dochovat přírodní prostředí i pro příští
generace v podobě co nejvíce uchovávající přírodní rozmanitost. Tehdejší
Československá republika byla při tom.
První balík 57 biosférických rezervací byl vyhlášen v roce 1976, v roce 1977

Omezení žádná, ta jsou dostatečná
z titulů již vyhlášených velkoplošných
chráněných území národních parků
a chráněných krajinných oblastí. A přínos? Pohříchu, zatím o nic větší. Státní
instituce, jež jsou v České republice
většinou „správci“, nemají přirozeně
žádnou velkou motivaci pro rozvoj,
v lepším případě jej umožňují, s cílem
získat plusové body pro vlastní ochranářské aktivity. Rozlišení mezi „tvrdým“ rozvojem a tím, jenž uchovává,
ale i zprostředkovává krajinu i pro další generace, jsou někdy komplikovaná
a mohou bolet.

Pokud se k Vám dosud nedoneslo,
tak aspoň zde připomenu, že rok 2008
byl vyhlášen „Rokem oslav spisovatele Karla Klostermanna“. Nabídku
doprovodů s průvodcem, výstavy, konference i literární čtení určitě obohatí
otevření nové naučné stezky nesoucí
jméno spisovatelovo v kraji jeho předků. Klostermannova stezka povede ze
Srní přes Hrádky na Rokytu a všichni
jste na její slavnostní otevření srdečně
zváni dne 1. července 2008.

Pár zajímavých bodů
závěrem
Letos vyjde nejrozsáhlejší knižní
monografie o Rašeliništích na Šumavě určená pro širokou veřejnost. Vloni nově otevřené informační středisko
na rozhledně Poledník bude rozšířeno
o unikátní venkovní trasu plnou zážitků. Četné nově otevřené hraniční přechody umožní snazší přístup k sousedům do Národního parku Bavorský
les. Pro zainteresované čtenáře bude
vydáno zvláštní monotematické číslo
časopisu Šumava u příležitosti 150 let
založení NPR Boubínský prales.
Výsledkem probíhajícího několikaletého projektu s názvem „zoologický
program“ by se letos měly stát pozorovatelny jelení zvěře umístěné na
vhodných místech ve volné krajině.
Když už jsme zmiňovali, co všechno člověk na Šumavě vytváří, tak bychom neměli zapomenout na přírodu,
která je bezesporu (nejen zde) největším tvořitelem. Právě v národním parku má příroda povoleno volit si vlastní
cestu vývoje. To je základní rozdíl od
jiných území, kde se člověk snaží bez
ustání přírodě „pomáhat“. Síla přírody
v její nezkrocené podobě patří k těm
nejfantastičtějším představením. Les
se vyvíjí přirozeně od malých semenáčků po stromové obry usychající
zde vestoje (např. na Březníku anebo
na Plechém), potoky a řeky si prorážejí samostatně cestu z hor a nic je
nezastaví. A hlavně v přírodě probíhá
neustále napínavý boj o přežití, ať již
mezi stromy v podrostu, nebo když rys
vyrazí na lov. Člověk se z tohoto cyklu naprosto vymanil, ale o to více ho
láká býti přitom divákem. A proč ne
v Národním parku Šumava, když jsou
tu pro to ty nejlepší podmínky!
Mgr. Josef Štemberk

Jak vzrůstal počet lidstva a jeho tlak
na prostředí, bylo stále více zřejmé, že
člověk v biosférických rezervacích hraje důležitou úlohu. Roli šetrného hospodáře v krajině, rozumného uživatele přírodních statků i krajinotvůrce. Pro uchování přírodní rozmanitosti (biodiverzity)
je místní zemědělec nenahraditelný.
Současný evropský systém ochrany přírodní rozmanitosti NATURA 2000 na
tomto faktu zcela staví. Ale vraťme se
k biosférické rezervaci a jejímu užitku
pro dnešního člověka. Co má z biosférické rezervace?

a co nikoliv. Dobré pro nás, ale i pro
naše okolí, prostředí, v němž trvale žijeme. Přesvědčovat někoho o přínosu biosférické rezervace pro region je tak trochu jako hladit hada bosou nohou. Ale
možná to za to přeci stojí.
Představme si Zemi jako jablko a biosféra, prostor pro veškerý život na zemi,
je něco jako jeho slupka. Ta se nám
(přes všechna objektivní varování vědců
i horlení mnoha populistických politiků,
vezoucích se na módní vlně) zdá natolik
pevná, samozřejmá a neotřesitelná, že
dokud nezmizí voda v místním potoce
a už nemůžeme chytat ryby, včely nepři-

stava, území zvláštní ochrany přírody
s režimem, jenž není každodennímu
životu člověka příliš nakloněn. Chtěli
byste dobrovolně žít v takovém území?
Asi sotva. Je zřejmé, že tvůrci myšlenky
biosférických rezervací se z dnešního
pohledu příliš nepochlapili. Nebo že by
to byl pouze neobratný překlad?
Někdy v polovině sedmdesátých let,
v období radostného používání chemie
(bez domýšlení vedlejších účinků na
prostředí) si lidstvo začalo uvědomovat,
že lidský rozvoj má určité hranice, přinejmenším ve vztahu k prostředí, v němž
žijeme každou vteřinu našeho života

bylo na stejném ochranářském principu
vyhlášeno dalších 61 biosférických
rezervací. Do r. 1981 existovalo 208
biosférických rezervací v 58 zemích
světa. K dnešku je do programu MaB
(Člověk a biosféra) zapojeno 529 míst
ve 105 zemích. V České republice je
vyhlášeno 6 biosférických rezervací:
Křivoklátsko (1977), Třeboň (1977),
Šumava (1990), Krkonoše (1992), Bílé
Karpaty (1996) a Dolní Morava (2003).
Každá z nich je v něčem jedinečná. Ta
naše byla vyhlášena, aby ochránila lesy,
louky, jezera a řeky v typických podmínkách evropských středohor.

Pokusme se tedy o shrnutí pro a proti. Dobře spravovaná biosférická rezervace by měla přinést domácím obyvatelům záruku kvalitního prostředí pro
ně samé i jejich potomky. Krajina
nemůže být smrsknuta na pouhý prostor pro budovatelské aktivity několika
vyvolených, z nichž místní sbírají stejně jenom drobty. Vlídná krajina
s nabídkou udržitelných aktivit přiláká
hosty území mnohem jistěji. Čím více
se lidé stěhují do měst, tím častěji
z nich utíkají a proč ne právě k nám,
nabídneme-li něco jiného, než čím žijí
celý týden, rok. Nabídka typických
místních produktů a služeb je možná
tím, proč by se k nám mohli vracet. Na
projekty vybavení území, jež respektují místní krajinu, dobře slyší nejenom
evropské fondy, ale vzhledem k patronaci UNESCO se otevírají další finanční možnosti. Biosférickým rezervacím
patří budoucnost. Proč ne zrovna u nás
na Šumavě?
Vladimír Silovský,
RRA Šumava

Síť environmentálních informačních
a poradenských center v regionu Šumava
Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. pokračuje i po skončení
projektu „Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava“, v aktivitách zaměřených
na environmentální vzdělávání a osvětu. V informačních a poradenských centrech jsou poskytovány zájemcům z řad
široké veřejnosti informace o environmentální problematice. Nejčastěji jsou
podávány informace zemědělcům, a to
zejména ekologickým. V rámci země-

dělského poradenství vyjíždí terénní
pracovník řešit konkrétní problémy přímo na farmy.
Díky projektu byly také vydány
informační a vzdělávací materiály, např.
letáky – Biopotraviny, Co přináší cestovní ruch místním lidem, Ekologicky
šetrný provoz ubytovacích zařízení
a Jaký je udržitelný cestovní ruch. Vítaným vzdělávacím materiálem je také
brožura Ekologické zemědělství na
Šumavě či brožura Podnikání ve venkovské turistice a agroturistice. Vydané
materiály jsou k dispozici v poradenském centru ve Stachách.
Díky prodloužení projektu se uskutečnily další nové aktivity, o kterých se
dočtete na internetových stránkách, jež
jsou zřízeny pro potřeby projektu –
http://env.isumava.cz.
Hlavním cílem tohoto projektu je

Tento projekt je financován
Evropským sociálním fondem
a Státním rozpočtem ČR.

sszp.kt.cz • Spolek pro rozvoj oblasti
Dunaj-Vltava „Zelené srdce Evropy“,
www.zelenesrdceevropy.org • Národní
institut dětí a mládeže MŠMT – Centrum ekologické výchovy Dřípatka, PT
www.dripatka.cz • VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek, www.lespi.cz • Regionální sdružení Šumava
www.rss.cz
poradenství v oblasti EVVO a samotné
environmentální vzdělávání podporující adaptibilitu a zvyšování kvalifikace
pracovní síly v regionu.

Partneři projektu
Jihočeský kraj, www.kraj-jihocesky.cz
• Správa NP a CHKO Šumava, www.
npsumava.cz • RC PRO-BIO Šumava
www.pro-bio.stachy.cz • Úhlava, o.p.s.
www.uhlava.cz • Střední zemědělská
a potravinářská škola Klatovy, www.

Konkrétní aktivity projektu
• 4 poradenská a informační centra
• 154 výukových a vzdělávacích akcí
• 9 pracovních a vzdělávacích kurzů
• 19 exkurzí
• 5 expozic s tematikou EVVO
• 2 000 ks sborníků
• 65 000 ks tiskových materiálů
s tematikou EVVO
• 4 nově zřízená pracovní místa

Doma na ŠUMAVĚ
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Biozahrádka
EKOLOGIE NA ZÁHONCÍCH

Narůstající zájem o naše životní prostředí a vlastní zdraví vede stále více lidí
ke snahám obdělávat domácí zahrádky ekologicky – bez chemických postřiků
a umělých hnojiv. Znamená to ochranu půdy a vody před znečištěním, ale především možnost získat vlastní zeleninu a ovoce v biokvalitě (biozelenina má
např. více vitamínů i minerálů), můžeme si sklidit úrodu vždy čerstvou a svěží
a nepoužíváním chemie na zahrádce chráníme hmyz i obratlovce.

Jak na to?
Základem práce na biozahrádce je
péče o půdu – například hnojením vlastnoručně vyrobeným kompostem z organických zbytků ze zahrady a bioodpadu
z domácnosti dodáme do půdy nejen
živiny (odpadne nám nákup umělých
hnojiv), ale zároveň zlepšíme půdní
strukturu a podpoříme užitečné mikroorganismy v půdě. Zelené hnojení
(zejména vikvovitými rostlinami, jež
poutají vzdušný dusík) pomáhá předcházet půdní únavě, stejně jako správné
střídání plodin na záhonech (střídáme
náročné druhy s méně náročnými a dbáme, aby se střídaly nepříbuzné druhy,
třeba po zelí následuje mrkev). Vybíráme především odrůdy odolné chorobám
a škůdcům, v případě potřeby lze použít
biologickou ochranu. Ekologickým herbicidem na biozahrádce je motyka.

Slunéčko sedmitečné pomůže při přemnožení mšic

ty. Při nákupu angreštu se opět zaměříme
na odrůdy odolné padlí angreštovému.
Při výsadbě stromků zvolíme vhodný
tvar odpovídající našim podmínkám (pro
malé zahrádky např. vřetena, u velké
zahrady může jít třeba o polokmen).
Náročné druhy ovoce jako broskvoň či
meruňku volíme jen po zralé úvaze, případně i po poradě s odborníkem.

využíváme-li zahrádku současně jako
místo k relaxaci.

Užitečné organismy
pomohou nahradit chemii
Vítaným hostem na ekologicky obdělávané zahradě je užitečný hmyz, opylovači (včely, čmeláci), predátoři ale
i motýli. Třeba známá slunéčka nám
pomohou pokud se někde přemnoží
mšice (mšice požírá dospělé slunéčko
i jeho larva), užitečný je i dravý brouk
střevlík. Z obratlovců potěší pilné sýkorky, které v době krmení mláďat spotřebují mnoho housenek (můžeme je zkusit
přilákat např. vyvěšením budky-sýkorníku). Velkou práci však udělají i méně
oblíbené žáby (ropucha nebo skokan),
stejně jako slepýš. Podpořit užitečné
organismy mohou např. kvetoucí byliny
(potrava hmyzu), hromada klestí v rohu
zahrady (úkryt pro obratlovce – rejsky,
ježky) nebo malé jezírko (pro obojživelníky).
Na bioobdělávání lze převést již
založenou zahradu nebo začít s ekozahrádkou na „zelené louce“. Vždy bychom si měli předem ujasnit, co chceme
ekologicky pěstovat a v jakém rozsahu
(zastoupení zeleniny, ovoce, bylin,
okrasných rostlin, trávníku), volit vhodné druhy a odrůdy a naplánovat si
i potřebu práce. V biozahrádce nezapomeneme při plánování na přírodní bioto-

Volíme nenáročné druhy
zeleniny a ovoce
Ze zeleniny se zaměříme především
na osvědčené druhy jako je mrkev
(sladké jsou třeba rané karotky), petržel
nebo pastinák (přezimuje i na záhoně),
cibule, z listových druhů salát nebo
mangold, z košťálovin třeba zelí, modré
kedlubny (nedřevnatí tak snadno jako
bílé odrůdy) nebo nenáročný kadeřávek. Každý začátečník zvládne pěstování zahradního hrášku, fazolek a ředkviček. Při troše zkušenosti si troufneme
i na roketu (rukolu), tuřín nebo listovou
čekanku. Pro podporu rostlin můžeme
vyzkoušet smíšené kultury tj. vzájemně
se podporující kombinace plodin (např.
mrkev + cibule), u některých druhů
děláme i postupné výsevy (po cca 14
dnech), abychom měli stále mladé
výpěstky (karotka, fazolky).
U ovoce mohou být základem jabloně
- při nové výsadbě raději volíme odrůdy
odolné proti strupovitosti - např. Topaz,
které nepotřebují postřiky. Pokud již
máme zahrádku, kde jsou třeba nevhodné odrůdy vyžadující chemickou ochranu, lze jistě uvažovat o jejich přeroubování. Nenáročné jsou z drobného ovoce
rybíz a angrešt, které můžeme v létě
zobat přímo na zahrádce, ale poslouží
i v domácnosti na marmelády a kompo-

Od července tohoto roku můžete vidět
živě výrobu v nově otevřeném ateliéru

Načerpejte sílu a energii
v Bavorském lese
Nádheru zdejší krajiny můžete obdivovat v každém ročním období. Příležitostí se nabízí celá řada – od pěších
vycházek a Nordic Walkingu, přes
vyjížďky na kole nebo na koni až po
golf. Stačí si vybrat a vychutnat radost
z pohybu na čerstvém vzduchu. Po dni
plném zážitků pak nechte své smysly
rozmazlovat místními kulinářskými
specialitami. Dovolená v Regenu ale
nenadchne pouze milovníky přírody, na
své si přijdou i příznivci umění. Najdou
zde celou řadu muzeí, galerií i divadelních a hudebních představení.
Pokud toužíte po odpočinku, můžete
navštívit exkluzivní lázeňské resorty,
wellness hotely nebo využít služeb jednotlivých kosmetických a masážních
salónů. Kdekoliv uvidíte značku Kinderland – Země dětí, můžete se spolehnout, že naleznete speciální atraktivní
nabídky pro děti. Kinderland v Bavorském lese je skutečným rájem, kde se
děti mohou vyřádit dosytosti. Pokud
toužíte po odpočinku a Vaším snem je
dovolená v přírodě, vydejte se do AberLandu – leží v srdci Bavorského lesa.
Oblast národního parku je nejlesnatější
oblastí Bavorska a pro velké i malé přináší příjemnou změnu. Podle nálady
a finančních možností se můžete ubyto-

vat v 4 hvězdičkovém wellness hotelu,
útulném penzionu, chatě či selské usedlosti. Krásná příroda, zdejší pohostinnost, a v neposlední řadě i poměr kvality a ceny, řadí oblast k nejoblíbenějším
prázdninovým destinacím.
Turistické informační středisko
Amtsgerichtstr. 6-8, 94209 Regen
Tel.: 0049(0) 9921 9605 2100
Fax: 0049(0) 9921 9605 2101
lkr.regen@touristisches-service-center.de
www.bayerischer-wald.info5

Vítejte v Pohádkové Šumavě

Pěstovat ředkvičky je zcela snadné.

Bylinky pro kuchyni
i pro potěšení
V biozahrádce nezapomeneme na
bylinky - většinou jsou skromné, často
se spokojí i s chudší půdou. Řada z nich
má ráda sluníčko, zvolíme pro ně teplý
záhon - mateřídouška, šalvěj, levandule. Libeček, meduňka nebo máta uvítají
humóznější půdu, případně i zálivku.
Jednoleté druhy lze dobře kombinovat
ve smíšené kultuře se zeleninou (saturejka + fazole). Bylinky můžeme použít
i k osázení přírodní skalky z kamenů efekt užitečných výpěstků se umocní
i estetickým zážitkem, který oceníme,

py, místo pro kompost nebo místo na
hraní pro děti. Tak neváhejte a zkuste
to!
Autor textu a fotografií:
Petr Dostálek

Zajímavé odkazy
Hradil R. a kolektiv: Česká biozahrada,
Fontána, Olomouc, 2000 (dotisk)
Hradil R.: Biozahrada, PRO-BIO Liga,
Praha 2007 (brožura, www.biospotrebitel.cz)
Vlašínová H.: Zdravá zahrada,
ERA, Brno, 2006
Thunová M.: Zahrada podle kosmických
rytmů, Fabula, Hranice 2001
www.ekozahrady.com
www.vhpress.cz – Bio-měsíčník, články
o ekozemědělství a biozahradničení

Vyrobte si vlastní perlu
Skleněné korálky vznikají tradiční
technikou natáčení žhavé skleněné hmoty na kovové tyčinky a jsou zdobené za
tepla skleněnou nití i různými jinými
technikami. Mně osobně učarovala práce s „živým“ sklem tak, že se snažím
s ním trávit každou volnou chvilku.
A věřte, je to opravdu zábava a relaxace.
Nedávno mě emailem kontaktovala
slečna z Prahy, kterou tahle práce zaujala, domluvila si se mnou termín, rodiče
ji přivezli k nám do Sušice a tady se učila vyrábět korálky na sklářském kahanu.
Dali jí tak dárek k 15. narozeninám, který si sama vybrala.
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skleněného korálku Wudy v Nezdicích
na Šumavě od pondělka do pátku v době
od 17 do 19 hodin nebo po telefonické
dohodě i jindy. O sobotách zde budou
většinou probíhat kurzy této výtvarné
techniky zaměřené na její dobré zvládnutí. Také se zde dozvíte něco z historie
skleněných páteříků (korálků do růžence, které se na Šumavě vyráběly od středověku do konce 19. století). Uvidíte
mapu páteříkových hutí a středověký
sortiment páteříků.
Zvídavým turistům umožním za
poplatek vyzkoušet si výrobu skleněných
korálků u sklářského kahanu, samozřejmostí je, že si svoje osobní výrobky odnesete domů.

Korálků z mého ateliéru není mnoho,
budou vystaveny a současně se budou
prodávat jen na několika málo místech.
Jedním z nich je obchod textilu Wudy´s
fashion v Sušici na náměstí 50 m od
muzea. Zde budou probíhat příležitostné
předváděcí akce s kahanem. Termíny
předvádění najdete na www.wudy.cz.
Ing. Jana Wudy
Nezdice na Šumavě 197 • 34201 Sušice,
Tel.: 371 131 039, 606 889 532
jana@wudy.cz • www.wudy.cz

Projekt Pohádková Šumava slaví již
třetí sezónu svého působení. Vznikl
založením výstavy šumavských skřítků
a strašidel v Pohádkové chalupě v Mlázovech, která se stala zároveň sídlem
celého projektu. V tomto Pohádkovém
areálu kromě skřítků naleznete ateliér,
skřítčí stezku, Rarášovu cestu a plno soutěží a zábavy. V loňském roce jsme získali certifikát ŠUMAVA originální produkt ® pro veškeré naše tiskoviny.
Podílíme se na zakládání pohádkových
obchůdků se zbožím výrobců šumavských produktů. V letošním roce jsme se
podíleli na založení Pohádkové unie
Pohádkového království v čele s panem
králem Zdeňkem Troškou, který spoluvládne na Šumavě s Vílou Šumavou, která se volí jednou za rok jako miss dívka
Šumavy a přebírá od pana krále vládu
nad Šumavou na jeden rok. Tento projekt
je určen především pro rodiny s dětmi,
pro milovníky Šumavy a zážitkové turistiky. Pro rok 2008 jsme vydali nové
kalendáříky, pexesa, omalovánky, plno
nových pohledů a kalendářů, připravujeme vytištění knížečky o šumavských
skřítcích a texty maňáskového divadla.
Tento projekt je součástí projektu Pohádkového království.

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili
Šumavského vandrovníka, jehož prostřednictvím Vám chceme ukázat nejkrásnější a nejzajímavější místa na Šumavě
a seznámit Vás s tradičními šumavskými
řemesly. Za své putování můžete získat
diplom Šumavský vandrovník 1. – 3.
stupně, když nasbíráte razítka do svého
Šumavského vandrovníka nebo můžete
získat výuční list šumavského řemeslníka, když si při svém putování po šumavských řemeslnících vyrobíte několik
výrobků a splníte malý kvíz ze znalostí
o Šumavě. Putovat můžete od 1.6. do
30.10.2008. Podrobnosti naleznete na
www.pohadkovasumava.cz.
Pro rok 2009 bude připravena vandrovní Šumavská mapa, popřípadě knížka
s tipy na výlety a na prožití krásných
chvil a zážitků na Šumavě.
Milan Poláček, Pohádková Šumava

Doma na ŠUMAVĚ
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Výrobky, řemesla a lidé
Od zimního vydání novin Doma na
ŠUMAVĚ se konala další dvě zasedání Certifikační komise pro značku
ŠUMAVA originální produkt®, která
byla udělena dalším 14ti výrobkům.
Na Šumavě se tak můžete setkat už se
40ti udělenými certifikáty, což je
rekordní počet v rámci celé Asociace
regionálních značek. Počet druhů
certifikovaných výrobků je však mnohem vyšší, neboť jeden certifikát
může být udělen jak jednomu výrobku, tak i skupině výrobků. Zde Vám
přinášíme přehled výrobků certifikovaných na jaře 2008.
Takto označené výrobky je možno
zakoupit přímo u výrobce na uvedené adrese.

Dekorace z textilu
– patchwork a tkané koberce
„Od malička jsem velká ‛hadrářka’, stále jsem něco šila a zajímalo mě i tkaní.
O mé zálibě vědí všichni moji známí,
a tak mi jednou přivezla kamarádka

Chléb Maďarský,
Chalupářský, Speciál
a Dalamán (žitnopšeničný)
Naše žitnopšeničné chleby obsahují
více než 60 % žitné mouky, a proto se
maximálně přibližují chlebům, které se
kdysi pekly téměř v každé šumavské

Kontakty:
Vladislav Hošek • 384 81 Čkyně 189
tel.: 606 654 522 • foto.hosek@seznam.cz
http://fotohosek.3i.cz

Šumavské kachle

chalupě. Vyznačují se výraznou chlebovou chutí a dlouhou trvanlivostí. Klasický vzhled mu dává ruční práce, tzv.
karbování chleba. Chléb se peče
v etážových pecích, které se svým provedením nejvíce přibližují klasickým
staročeským pecím. Chléb Maďarský
získal ocenění „Chutná hezky jihočesky˝.
Kontakty:
Vladimír Cais
Sídliště 385 • 384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 320 021, 602 191 630
fax: 388 320 068
pekarstvicais@iol.cz

Kolovečská keramika

tkalcovský stav a kufr látek a já se naučila tkát. Zužitkuji spoustu nepotřebných oděvů a lidem dělám radost,“
pochvaluje si paní Eva Bártová tkaní
koberců. Zabývá se také technikou šití
z textilu zvanou patchwork, při které se
sešívají dle připraveného vzoru různě
barevné kusy látek. Vznikají tak pestrobarevné přehozy přes postele, povlaky
na polštáře, deky, ubrusy, tašky.
Kontakty:
Eva Bártová
Dlouhá Ves 242 • 342 01 Sušice
tel.: 732 936 933
www.patchwork-kasperky.cz

Dřevěné ozdobné a užitkové
soustružené výrobky
„Výrobou dřevěných předmětů chceme
lidem ukázat krásu dřeva, jeho druhy,
barvy, specifika a umožnit jim, aby sami
porovnali tento mnohdy nedoceněný

Kolovečská keramika je jediná původní
chodská keramika, která se dochovala
do dnešních dnů. Již od roku 1785 vyrábí rodina Volfů tradiční lidovou keramiku ručně dle původních receptur. Po
sedm generací se hrnčířské řemeslo

Kontakty:
Muzeum techniky a řemesel – Martin
Volf • Domažlická 1 • 345 43 Koloveč
tel.: 379 494 235, 737 480 473
muzeum.kolovec@volny.cz
www.muzeum-kolovec.wz.cz
otevřeno: denně 8-17

Fotografie ze Šumavy
materiál s výrobky pochybné kvality,
jež zaplavily nejen naši zemi,“ vysvětluje pan Ladislav Holinka. Starými
postupy vyrábí širokou škálu dřevěných
výrobků a snaží se oživit drobné předměty denní potřeby. Vězte, že roztočit
káču, zatočit řehtačkou či prohodit kuličku prohazovačkou stojí mnoho dětí větší úsilí než ovládat klávesnici počítače.
Kontakty:
Ladislav Holinka
Netřebice 49 • 382 32 Velešín
tel.: 380 331 647, 607 686 356
holinka.ladislav@centrum.cz

Vyrábíme kachle na klasická kachlová
kamna, repliky historických kamen,
sporáky, krby i ručně tažené kachle.
Dle vlastních originálních vzorů vytváříme sádrové formy kachlů, do kterých
ručně odléváme keramickou licí hmotu.

Pan Hošek se fotografování Šumavy
věnuje již přes 30 let. Jeho dílo můžete
obdivovat ve třech obrazových publikacích, které vydal – „Šumava panoramatická“ s nejhezčími výhledy na Šumavu

kým procentem ruční práce. Nábytek
moří ekologicky nezávadným mořidlem
a voskuje včelím voskem, případně
lakuje tzv. bubnovacím lakem, který se
používá k povrchové úpravě dětského
nábytku a je nezávadný. Výrobky si
můžete prohlédnout v prodejně v Hluboké u Kdyně.
Kontakty:
Truhlářství Leitl
345 06 Hluboká u Kdyně 138
tel./fax: 379 732 297 • tel.: 604 806 285
truhlarstvi.leitl@volny.cz
www.volny.cz/truhlarstvi.leitl
otevřeno: Út-Pá 10–16.30

Pouťové a ovocné koláče
Pekařství navazuje na rodinnou pekařskou výrobu, kterou v roce 1924 založil
dědeček majitele pekárny. Od roku 1991
nabízíme výrobky, u nichž zachováváme staré rodinné receptury a pečeme je
zásadně bez chemických přísad a směsí.

Mléčné výrobky
minimlékárny JOMA

Po vyjmutí odlitého kachle z formy se
výrobek retušuje, několik dní suší,
potom se kalibruje a následně je poprvé
vypálen v elektrické peci. Po výpalu se
kachel glazuje, zakládá se opět do pece
a pálí se na 1040 – 1060°C. Následuje
kontrola kvality, balení a expedice ke
kamnářům.
Kontakty:
MK PROFI Kachlová kamna s.r.o.,
Martin Čermák
Palackého 235 • 382 26 Horní Planá
tel.: 380 728 751, 777 295 610
fax: 380 728 911 • mkprofi@mkprofi.com
www.mkprofi.com • otevřeno: Po-Pá 8-14

Koutské pivo

v této rodině předává z otce na syna.
Keramika je charakteristická svým červenohnědým střepem s jednoduchým
geometrickým dekorem. V roce 1900
začal František Volf vyrábět také modrou keramiku a s úspěchem ji vyvážel
do Bavorska. Dnes drží rodinnou tradici
Martin Volf s otcem Rudolfem.

Kontakty:
Pekařství Rendl
T.G.Masaryka 516/II. • 342 01 Sušice
tel.: 376 524 230 • fax: 376 522 957
pekarstvi.rendl@worldonline.cz
Prodejny:
Nádražní 516 • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 5.30–17.30, So 6.30–12
Americké armády 74 • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 5.30-17.30, So 6.30-11.30
Ševčíkova 31 • 341 01 Horažďovice
otevřeno: Po-Pá 6.30–17, So 6.30–11.30

a Bavorský les, panoramatickými záběry rašelinišť, lesů a bystřin, „Šumava
v proměnách“ s náladovými snímky
s mlhami na slatích, v údolích řek a pralesích a „Zapomenuté dědictví“ se záběry na krajinu, kapličky, boží muka
a křížky. Přátelům můžete ze Šumavy
zaslat pohlednice s krásnými fotografiemi pana Hoška.

„Dobrá nálada vždy vládne, když koutské pivo na jazyku sládne,“ říkává
s oblibou pan Bohuslav Hlavsa, hlavní
sládek pivovaru v Koutu na Šumavě,
kde se pivo vaří podle 200 let staré
receptury. Základem je zdejší voda

V minimlékárně Joma v Dolní Lhotě
u Klatov vyrábějí z vlastního mléka
výrobky bez konzervačních přísad již
od roku 2001. Že jsou výrobky velmi
kvalitní a chutné, dokazuje fakt, že lákají mlsné jazýčky ze širokého okolí.

Minimlékárna JOMA Vám nabízí čerstvé smetanové sýry ochucené bylinkami, měkký tvaroh, Šumaváček (lahodný
smetanový krém), Dolnolhotský sýr
(polotvrdý zrající), bílý jogurt, kyselé
a čerstvé mléko.
Kontakty:
Minimlékárna JOMA – Jaroslava
Martínková • Dolní Lhota 5
340 21 Janovice nad Úhlavou
tel.: 604 413 696 • fax: 376 312 807
Joma@mymail.cz
otevřeno: St-Čt 9–17, Pá 9–14

Pouťové koláče jsou jednou z našich
specialit navazující na tradici pečení
koláčů bohatě zdobených červeným
a bílým mákem, tvarohem, povidly,
mandlemi a rozinkami. Ovocné koláčky
vyrábíme v několika velikostech, zdobíme jahodami, borůvkami, rybízem nebo
švestkami.
Kontakty:
Pekařství Rendl
T.G.Masaryka 516/II. • 342 01 Sušice
tel.: 376 524 230 • fax: 376 522 957
pekarstvi.rendl@worldonline.cz
Prodejny:
Nádražní 516 • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 5.30–17.30, So 6.30–12
Americké armády 74 • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 5.30-17.30, So 6.30-11.30
Ševčíkova 31 • 341 01 Horažďovice
otevřeno: Po-Pá 6.30–17, So 6.30–11.30

Dorty cukrárny
Café Charlotte
Café Charlotte se řadí mezi TOP 10
cukráren v České republice. V letech
2004 a 2005 obdržela Café Charlotte

Rendlovy tyčinky

vysoké kvality, která je čerpána z historické studny. Přidává se slad nejvyšší
jakosti a certifikovaný žatecký chmel.
Pivo uvařené ve zdejším pivovaru nemá
v sobě žádné náhražky ani koncentráty
a je nepasterizované.

Rendlovy tyčinky se staly symbolem
pekařství Rendl. Jsou tak vyhlášené, že
si pro ně jezdí zákazníci doslova až
z „druhého konce republiky“. Těsto na
trvanlivé tyčinky se zadělává z hladké
pšeničné mouky, droždí, soli, vody
a rostlinného oleje, díky kterému je
zajištěna jejich dlouhá trvanlivost. Při-

Kontakty:
Pivovar a sodovkárna Kout na Šumavě
345 02 Kout na Šumavě 2
tel.: 379 789 370, 602 134 337
fax: 379 789 370 • janskala@email.cz
http://koutske.pivni.info/

Repliky lidového nábytku
Firma Truhlářství Leitl byla založena
roku 2000 a zabývá se výrobou replik
lidového nábytku z konce 19. století.
Nábytek vyrábí kompletně z masivního
dřeva, technologií starých mistrů s vyso-

pravují se ručně a odsazují se na speciálně vyrobené „vlnkové“ plechy. Jsou
sypané solí, kmínem, mákem nebo sezamem. Při správném skladování vydrží
tyčinky i tři měsíce.

prestižní certifikát od Asociace cukrářů
ČR, pod záštitou Ministerstva pro místní
rozvoj: „Nejlepší cukrárna roku v ČR“.
Veškerý sortiment dortů a zmrzliny vyrábí podle vlastních osvědčených receptur a z klasických surovin. Certifikát
ŠUMAVA originální produkt® byl udělen těmto druhům dortů: Charlotte tvarohová s ovocem, Jahodový Napoleon,
Dort s pistáciemi a malinami, Čokoládový dort s jahodami.
Kontakty:
Café Charlotte – Nechvátalová Eva
340 04 Železná Ruda 77
tel.: 602 486 490
c.charlotte@seznam.cz
www.cafe-charlotte.cz
otevřeno: Ne-Čt 10–22, Pá 10–23,
So 9.30–23
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Háčkovaná krajka
„Kouzlu háčkování jsem propadla o svaťáku před maturitní zkouškou na pedagogické škole v roce 1978. Od té doby si
volný čas bez háčku již nedovedu před-

ŠUMAVA – seznam
certifikovaných výrobků
Seznam nově certifikovaných výrobků je
již tradiční rubrikou těchto novin. Tentokrát Vám však přinášíme také přehled
všech výrobků, které mají platný certifikát ŠUMAVA originální produkt®. A některé z nich dokonce dva roky!

Hovězí maso
a masné
výrobky
z Jatek Volary
ZEFA Volary s.r.o.
Pivovarská 197 • 383 01 Prachatice
tel.: 724 981 244, 388 333 196
l.buskova@zzvpt.cz
www.jatkavolary.cz

Petráškův
pramen –
pramenitá
voda
Petráškův Dvůr, s.r.o.
Topolová 808 • 383 01 Prachatice
tel.: 602 274 564
milan.sebesta@seznam.cz
www.petraskuv-dvur.cz

Kolibříci
miniaturní
knížečky
stavit,“ prozrazuje paní Petergáčová. Pro
své háčkované krajky používá materiál
českých firem a různé techniky – filetové
háčkování, irskou či flanderskou krajku,
háčkovaný patchwork, stužkové i dekorativní háčkování. Takto vznikají hračky, módní a bytové doplňky, ubrusy, záclony, ozdobné lemovky, vsadky do
polštářů, povlečení.
Kontakty:
Jiřina Petergáčová • Vimperská 200
341 92 Kašperské Hory • tel.: 724 265 683

Originální bižuterie
„Už v učení jsem si ráda vyráběla šperky. Tvořila jsem pro kamarádky a jejich
známé. To mě přivedlo na myšlenku
vyzkoušet i jiné materiály. I to se líbilo.
Je to tvůrčí práce, která mě baví a naplňuje,“ říká paní Staňková, která vyrábí
kožené, drátované a korálkové šperky.

Vydavatelství Colibri
Mírová 407 • 385 01 Vimperk
tel.: 603 593 429
colibri.colibri@tiscali.cz
www.colibri-nest.com

Dárky
a drobné
bytové
doplňky
ze dřeva
Marta Altschmiedová
Dražovice 28 • 342 01 Sušice
tel.: 723 914 086
marta.altschmiedova@tiscali.cz

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

Používá zdravotně nezávadné komponenty vhodné pro styk s pokožkou. Kůži
zpracovává tradičním způsobem (máčením). Konečnou fixaci provádí ekologicky odbouratelným lakem.
Kontakty:
Dagmar Staňková • Na Štěbetce 619,
342 01 Sušice • tel.: 775 228 893

Šumavské zelené bylinky
Pěstujeme zelené bylinky pro zdraví
a dlouhý život, bez použití chemických
látek. V naší nabídce najdete bazalku,
dobromysl, tymián, saturejku, stevii sladkou, aztécké sladidlo, rozmarýn, majoránku, kari, mátu, klanoprašku, levanduli, meduňku či šalvěj. Jako novinky pro

rok 2008 Vám nabízíme citrónovou trávu, česnekovou trávu a kustovnici čínskou Goji. Rostliny si můžete objednat
v našem internetovém obchodě na www.
studiogarden.cz.
Kontakty:
Vladislav Moureček • Pod Kalichem 348
342 01 Sušice • tel.: 603 227 128
mourecek@studiogarden.cz
www.studiogarden.cz
otevřeno: Po-So 9–17

Chodská
dekorační
keramika
Květa Korečková
339 01 Chlistov 72 (okres Klatovy)
tel.: 607 985 206
ketty.keramika@seznam.cz
www.kettykeramika.com
otevřeno: So 13–18, Ne 10–16
nebo po telefonické dohodě
kdykoli.

Zelňáky
Zemědělské zásobování
a výkup Prachatice, a.s.
– provoz Pekárna Prachatice
Pivovarská 197 • 383 01 Prachatice
tel.: 388 313 240, 602 184 501
l.buskova@zzvpt.cz
www.pekarnaprachatice.cz

Pošumavský
med
Jan Pintíř
Nedaničky 24 • 340 12 Švihov
tel.: 606 905 071, 606 462 641
janpintir@seznam.cz
www.sweb.cz/sumavskymed

Svíčky
ze včelího
vosku
Daniel Rataj
Malčice 14 • 382 32 Velešín
tel.: 380 714 513, 775 380 224
info@medunka.com
www.svicky.medunka.com

Mléčné
výrobky
a maso
Pavel Štěpánek – biofarma Slunečná
Slunečná 3 • 384 51 Želnava-Slunečná
tel.: 604 331 278 • sonnberg@quick.cz
www.biofarma-slunecna.cz
otevřeno: Po-Ne
(kdykoli, pokud je farmář doma)

Sluníčko.66, s.r.o.
Kaplice pod Boubínem,
Centrální parkoviště • 384 51 Volary
tel.: 388 436 222, 604 955 733
boubin@boubin.info
www.boubin.inf

Skleněné
vinuté perly
Jana Wudy
Nezdice na Šumavě 197 • 342 01 Sušice
tel.: 606 889 532 • jana@wudy.cz
www.wudy.cz
otevřeno: Po-Pá 17–19
(po telefonické domluvě i v jinou dobu)
Wudy´s fashion:
náměstí Svobody 36 • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 8.30–12, 13–17,
So 8.30–12

Malované
obrázky
ze Šumavy
Jana Adamcová
342 01 Dlouhá Ves u Sušice 232
tel.: 376 526 147, 605 128 207
j.adamcova@email.cz
www.sumavaweb.wz.cz
otevřeno: Po-Pá 9-17, So 9-13
Šumavská galerie:
Americká 154/I • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 8.30-17.30, So 8.30-13

Tiskoviny
Pohádková
Šumava

Řeznictví – uzenářství Šnebergr
A. Kašpara 9 • 340 04 Železná Ruda
tel./fax: 376 397 432
michal.snebergr@tiscali.cz
otevřeno: Po-Pá 9–17, So 8–12

Milan Poláček – Pohádková Šumava
Vrhaveč 61, 339 01 Klatovy
tel.: 376 310 711, 608 961 611
info@pohadkovasumava.cz
www.pohadkovasumava.cz
www.pohadkovyobchudek.cz
otevřeno: červen, září Út-Ne 10-17;
červenec – srpen denně 10-17

Prachatické
koláčky
máslové,
svatební
a tukové
Zemědělské zásobování
a výkup Prachatice, a.s.
– provoz Pekárna Prachatice
Pivovarská 197 • 383 01 Prachatice
tel.: 388 313 240, 602 184 501
l.buskova@zzvpt.cz
www.pekarnaprachatice.cz

Pavel Sarauer
sídliště Míru 311 • 382 26 Horní Planá
tel.: 380 738 332, 605 172 963
psarauer@seznam.cz
www.czechfolkart.cz/webs/sarauer/ceska.html

Krchlebský
koláč
Helena Konopíková
345 61 Krchleby 68 • tel.: 379 492 720
h.konopikova@seznam.cz
www.kolace.websnadno.cz

Redno Šumava s.r.o.
341 42 Kolinec 176
tel.: 376 594 103, 736 622 802
fax: 376 594 213
m.onder@worldonline.cz
www.redno.cz
prodejna:
náměstí Svobody 34 • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 8.30–17, So 8.30–12

Těžítko
„Boubínský
prales“

Řeznické
a uzenářské
výrobky
Šumavská
holubička

Kožená
dámská
a pánská
obuv

Lubská
užitková
keramika
Helena Široká a Josef Široký
Luby 70 • 339 01 Klatovy
tel.: 376 312 870
otevřeno: Po-So 8–18

Železno-rudské
pivo
JUDr. František Strnad
Horský hotel Belveder
Belvederská 189 • 340 04 Železná Ruda
tel.: 376 397 016, 602 406 136
fax: 376 397 079 • hotelgradl@email.cz
www.hotelbelveder.cz
otevřeno: denně 10–22
Hotel Grádl: 340 04 Železná Ruda 299
otevřeno: denně 10–22

Umělecké
výrobky
ze železa
František Zeithammel
Hrádek u Sušice 205 • 342 01 Sušice
tel.: 728 369 321

Řezbářské
výrobky
Karel Tittl
Horská Kvilda 28 • 385 01 Vimperk
tel.: 388 435 828, 606 730 013
tittlkarel@centrum.cz
www.rezbarstvitittl.unas.cz
otevřeno: denně 8–18
prodejna:
Havlíčkova ulice • 342 01 Sušice
otevřeno: Po-Pá 8.30–17, So 9–12

Dekorativní
skleněné
výrobky
Pavel Hasala – Sklářská huť Anna
Komenského 93 • 340 12 Švihov
tel.: 604 203 020, 603 589 976
fax: 376 387 246
hasala.p@centrum.cz
www.volny.cz/glasstudio-anna
otevřeno: Út-Ne 10–16

Dekorační
výrobky
ze sušených
rostlin
Helena Knězová
Hrádek u Sušice 115
342 01 Sušice
tel.: 376 508 043, 721 643 933
h.knezova@seznam.cz
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Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
Letní sezóna 2008 se blíží, přijměte proto pozvání na námi vybrané akce,
které Vám doporučujeme v letních měsících navštívit.

červen 2008
20. – 22. 6. Slavnosti pětilisté růže
pátek – neděle ČESKÝ KRUMLOV

Renesanční slavnosti, kdy se město po tři dny vrací do doby rytířů,
vznešených dam, kejklířů i žebráků. Info na www.ckrumlov.cz/info

21. 6.
sobota

21. 6.
sobota

21. 6.
sobota

2. – 5.7.
středa – sobota

4. – 5.7.
pátek – sobota

4. – 6.7.
pátek – neděle

Slavnost slunovratu
VIMPERK • Zámecké arkády

Zahradní slavnost v africkém rytmu. Info na www.info.vimperk.cz

5. 7.

Krajem románových hrdinů Karla Klostermanna
KAŠPERSKÉ HORY

sobota

Výlet s průvodcem pro širokou veřejnost, tentokrát do okolí Kašperských Hor. Info na www.klostermann.cz

5. 7.

26.6. – 3.7. O krále Šumavy
čtvrtek – čtvrtek ČERNÁ V POŠUMAVÍ • jachetní klub

sobota

27. 6.

6. 7.

Pohárový jachetní závod MČR. Info na www.cernavposumavi.cz

pátek

27. - 28.6.
pátek – sobota

Slavnosti kaše
HORAŽĎOVICE

Tradiční slavnosti, soutěže o nejlepší recept na kaši, největšího jedlíka kaše, rytíře „krále kaše“ a kašová bitva.
Info na www.otavskaplavba.cz

XVIII.ročník Slavností Zlaté solné stezky
PRACHATICE • velké náměstí

Již tradiční červnové slavnosti připomínající historické tradice a slavnou Zlatou stezku, křižovatku obchodních cest. Na programu jsou
vystoupení tanečních a hudebních souborů, slavnostní ceremonie,
pochodňový průvod, historické tržiště, šerm, kejklíři apod. Info na
www.prachatice.cz

neděle

6. – 27. 7.
každou neděli

6. – 20. 7.

27. – 29.6.
pátek – neděle

28. 6.
sobota

28. 6.
sobota

29. 6.
neděle

29. 6.
neděle

Divadelní léto na Kratochvíli
ZÁMEK KRATOCHVÍLE

Představení „Pyšná princezna“ vždy od 21.00 hodin.
Info na www.netolice.cz

Rábské medobraní
RABÍ • hrad Rabí

Otevření pravidelného provozu včelnice, včelařské přednášky, trh,
triatlonový závod. Včelnice bude pro objednané skupiny a školy otevřena již během června. Medobraní hudebně doprovodí „Ponožky
pana Semtamťuka“. Info na www.rabi.cz

Jihočeské léto s párou – plavební jízda
ČESKÝ KRUMLOV – NOVÁ PEC A ZPĚT

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem, prohlídka muzea
Schwarzenberského plavebního kanálu.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

úterý

úterý

Loutková pohádka každou prázdninovou neděli.
Info na www.info.vimperk.cz

16. 7.
středa

18. 7.
pátek

Krajem románových hrdinů Karla Klostermanna
SRNÍ

19. 7.
sobota

Výlet s průvodcem pro širokou veřejnost, tentokrát do okolí obce
Srní. Info na www.klostermann.cz

Den řemesel
CHANOVICE • zámek

Tradiční rukodělná řemesla a trh, cca padesát oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců; tradiční česká
kuchyně. Info na www.chanovice.cz

Jihočeské léto s párou – plavební jízda
ČESKÝ KRUMLOV – NOVÁ PEC A ZPĚT

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem, prohlídka muzea
Schwarzenberského plavebního kanálu.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

Vimperský kašpárek
VIMPERK • Zámecké arkády

Loutková pohádka každou prázdninovou neděli.
Info na www.info.vimperk.cz

Mezinárodní letní škola staré hudby
PRACHATICE • kostel sv. Jakuba

Šumava Karla Klostermanna
PRACHATICE • Prachatické muzeum

Přednáška v rámci oslav roku Karla Klostermanna, přednášející:
Mgr. Pavel Fencl. Info na www.klostermann.cz

10. – 17.7.
čtvrtek – neděle

Festival staré hudby
ČESKÝ KRUMLOV

Středověká, renesanční a barokní hudba v interpretaci předních
domácích i zahraničních sólistů a souborů hrajících na historické
nástroje. Součástí festivalu jsou i projekty alternativní a rituální hudby, world music, taneční a divadelní představení a výstavy. Koncerty
se konají v překrásném prostředí zámku, v gotických a renesančních
sálech a památkových objektech Českého Krumlova.
Info na www.ckrumlov.cz/info

11. – 13. 7. Divadelní léto na Kratochvíli
pátek – neděle ZÁMEK KRATOCHVÍLE

Představení „Pyšná princezna“ vždy od 21.00 hodin.
Info na www.netolice.cz

11. – 13.7.
pátek – neděle

Markétská pouť
HORNÍ PLANÁ • náměstí

Dobová řemesla, jarmark, divadla pro děti i dospělé, hudba skupin:
Faraon, Papouškovo sirotci, Doubravanka, He band, Harvester, Patrola a pro pobavení středověké hry. Info na www.horniplana.cz

12. – 13. 7. 3. klatovská pouťová heligonka
sobota – neděle KLATOVY • prostranství u kulturního domu Družba

Dvoudenní přehlídka heligonkářů a skupin z Plzeňského a Jihočeského kraje při příležitosti klatovské pouti.
Info na www.klatovy.cz/icklatovy

13. 7.
neděle

13. 7.
neděle

Jihočeské léto s párou – plavební jízda
ČESKÝ KRUMLOV – NOVÁ PEC A ZPĚT

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem, prohlídka muzea
Schwarzenberského plavebního kanálu.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

Setkání s tradicí u hraničního
potoka Ježová / Iglbach
JEŽOVÁ / IGLBACH (CZ / A)

Ukázka plavení dříví, hraniční potok Ježová / Iglbach.
Info na www.schw-kan.com

Světový jazz na starobylých českých náměstích navštíví také město
Domažlice. Info na www.idomazlice.cz

Bohemia jazzFest
PRACHATICE • Velké náměstí

Mezinárodní přehlídka jazzu s Rudy Linkou.
Info na www.prachatice.cz

Nejdelší českokrumlovský festival, jehož koncerty patří k vrcholům
kulturního léta v Českém Krumlově. Festival zahrnuje hudbu nejrůznějších hudebních žánrů - symfonické i komorní koncerty tzv. vážné
hudby, klasický jazz, folk a tématické koncerty spojené s kulinářskými zážitky. Info na www.ckrumlov.cz/info

Divadelní léto na Kratochvíli
ZÁMEK KRATOCHVÍLE

Představení „Pyšná princezna“ vždy od 21.00 hodin.
Info na www.netolice.cz

Bohemia JazzFest
DOMAŽLICE • Náměstí Míru

18.7. – 23.8. 17. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
pátek – středa
ČESKÝ KRUMLOV

19. 7.
sobota

Šumava rocks
SUŠICE • ostrov Santos

Tradiční hudební festival. Kouzlo tohoto festivalu, který tradičně
moderuje Zdeněk Suchý, spočívá dle mnohých především v jeho
takřka rodinné atmosféře a v jeho umístění na ostrově Santos u průzračné řeky Otavy. Info na www.sumavarocks.cz

Šumavská padesátka
ZADOV • lyžařský areál

1. ročník cyklistického závodu v atraktivním prostředí Šumavy.
Trať vede z velké části po zpevněných cestách nedotčenou přírodou
CHKO Šumava. Paralelně budou probíhat i závody kratší kilometráže pro děti a dorost. Info na www.sumavska50.cz

19. 7.

Jihočeské léto s párou

sobota

NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – KUBOVA HUŤ – VOLARY

20. 7.

Setkání s tradicí na Jeleních Vrších, plavení dříví
JELENÍ VRCHY

neděle

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

Ve spolupráci s Českými drahami pojede v rámci Šumavského léta
s párou parní vlak Rosenauer na trase Stožec - Nové Údolí - Stožec
- Černý Kříž - Volary - Černý Kříž - Pěkná - Ovesná - Nová Pec. Info
na www.schw-kan.com

25. – 26. 7. České hrady 2008
pátek – sobota ŠVIHOV • nádvoří Vodního hradu

Letní hudební festival - 4. ročník. Info na www.hradsvihov.cz

25. – 27. 7. Jmeniny města Horažďovice
pátek – neděle HORAŽĎOVICE • centrum města

Tradiční městské slavnosti, divadelní představení, hudební vystoupení a řemeslné trhy. Info na www.otavskaplavba.cz

25. – 27. 7. Lipnofest
pátek – neděle ČERNÁ V POŠUMAVÍ • letní kino, pláž

Třetí ročník největšího lipenského festivalu – filmový, hudební
a sportovní program. Info na www.lipnofest.com

Průvod a vystoupení českých i zahraničních souborů.
Info na www.klatovy.cz/icklatovy

Otevření naučné stezky „Po stopách
Karla Klostermanna“
ROKYTA

Nová naučná stezka krajem Karla Klostermanna představí na celkem
5-ti informačních panelech témata jak ze života a díla tohoto spisovatele Šumavy, tak přiblíží život na staré Šumavě; texty, staré fotografie apod. doplněné citáty z románů a povídek K.K. Stezka povede
z Rokyty (u Antýglu) po nové stezce přes Hrádky do Srní – 3,2 km.
Vycházka s průvodcem. Info na www.klostermann.cz

Tradiční šermířské divadelní vystoupení s ukázkami dobývací techniky. Program začíná vždy v 19 hodin tanečními a šermířskými
vystoupeními, hlavní představení začíná ve 21 hodin. Celý den bude
připravena tržnice se stánky a řemesly. Info na www.hradsvihov.cz

10. – 13. 7. Mezinárodní folklórní festival
čtvrtek – neděle KLATOVY • náměstí, divadlo,
arciděkanský kostel u Bílé věže

Vimperský kašpárek
VIMPERK • Zámecké arkády

červenec 2008
1. 7.

8. 7.

Kolem kolem Kaplicka
KAPLICKO, SVATÝ KÁMEN

Výlet na kolech pro celou rodinu. Občerstvení a kulturní program
v cíli na Svatém Kameni. Info na www.mestokaplice.cz

Dobývání hradu Švihov
ŠVIHOV • vodní hrad

Mezinárodní kurz spojený s veřejnými koncerty.
Info na www.prachatice.cz

27.6. – 6.7. Festival komorní hudby
pátek – neděle ČESKÝ KRUMLOV

Festival klasické hudby s nejdelší tradicí v Českém Krumlově. Součástí festivalu je i projekt Hudba v proměnách času, který nechává
znít hudbu v prohlídkových prostorách zámku Český Krumlov. Specialita pro náročné - velkolepá rekonstrukce zámecké slavnosti z 18.
století - Barokní noc na zámku Český Krumlov.
Info na www.ckrumlov.cz/info

Sklářské sympozium a hudební
festival „Hudba pod hradem“
DOMAŽLICE • Zahrada Chodského hradu

Veřejnost uvidí skláře při práci a navštíví hudební festival s pestrou
paletou žánrů. Info na www.idomazlice.cz

Dostihy
NETOLICE • závodiště u zámku Kratochvíle

Dopoledne jarmark a odpoledne dostihy na závodišti u zámku Kratochvíle od 13.30 hodin a večer od 21 hodin divadlo Hrátky s čertem.
Info na www.netolice.cz

Upozorňujeme zároveň, že se nejedná o absolutní výčet akcí, ale pouze o tipy
na zajímavé zpestření Vašeho pobytu na Šumavě.

26. 7.
sobota

26. 7.
sobota

26. 7.
sobota

Jihočeské léto s párou
STOŽEC – VOLARY – POLEČNICE – VOLARY
Zvláštní parní vlak s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

Středověk na hradě
RABÍ • hrad Rabí

Oživená historie, oživený hrad, večer na Rabí. Info na www.rabi.cz

Keltská Šumava
VIMPERK • Zámecké arkády

Keltové ve Vimperku, hudba, řemesla, přednášky.
Info na www.info.vimperk.cz

26. – 27. 7. Lugnasad - pohanský svátek boha slunce
sobota – neděle PRÁŠILY

Dobové tance, tržiště, čajovna. Starověcí šermíři v tradiční bitvě.
Velký pohanský rituál s věštbou. Pokrmy lahodící chuti i zraku. Info
na www.prasily-sumava.cz

27. 7.

Jihočeské léto s párou – jezerní jízda

neděle

NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – ČERNÁ V POŠUMAVÍ A ZPĚT

27. 7.

Beethovenovy hudební slavnosti
HARTMANICE

neděle

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

Lenka Baarová - flétna, Jan Niederle - klavír.
Info na www.sumavanet.cz/ichartmanice

27.7. – 3.8. SALVE Prachatice
neděle – neděle PRACHATICE

3. ročník výtvarného workshopu. Známí umělci z domova i zahraničí
- malíři, sochaři - ztvárňují ve svých dílech témata spojená s městem
Prachatice. Info na www.prachatice.cz

30. 7.
středa

„Vo Honzovi pohádka“
ŠVIHOV • nádvoří Vodního hradu

Třicetiminutová humoreska v dobových kostýmech s věrnými replikami historických zbraní. Info na www.hradsvihov.cz

Region ŠUMAVA – přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. • Období červen – říjen 2008 • Změna programu vyhrazena • Zpracovala Lenka Střelečková, RRA Šumava.
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Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
srpen 2008
1. 8.
pátek

1. – 3.8.
pátek – neděle

2.8.
sobota

2.8.
sobota

2. 8.
sobota

2. – 3. 8.
sobota – neděle

Rankl Sepp - poslední šumavský obr
PRACHATICE • Prachatické muzeum

Přednáška v rámci oslav roku Karla Klostermanna, přednášející:
Mgr. Pavel Fencl. Info na www.klostermann.cz

Divadlo na hradě
ŠVIHOV • špýchar Vodního hradu

Představení „Koza aneb kdo je Sylvie“, vždy od 19.00 hodin.
Info na www.hradsvihov.cz

Jihočeské léto s párou – pekařská jízda
NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – LENORA A ZPĚT

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem. Pečení dobrot v historické peci. Info na www.zelpage.cz/kalendar

Šumavský MTB maraton
ZADOV • lyžařský areál

XI. Ročník populárního Šumavského MTB maratonu letos pod
názvem BELL Šumavský maraton. Dlouhá trať povede nejatraktivnějšími místy města Vimperka, nově je součástí Poštovní spořitelna
maraton série. Info na www.mtb.skisumava.cz

Tradiční akce s doprovodným programem pro všechny věkové kategorie - pohádka, dechová hudba na netolickém náměstí.
Info na www.netolice.cz

Návštěvníkům je k dispozici bohatý doprovodný program: živá hudba,
jarmark, vystoupení souborů. Info: www.sumavanet.cz/zeleznaruda

neděle

NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – ČERNÁ V POŠUMAVÍ A ZPĚT

6. 8.
středa

16. 8.
sobota

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

pátek – neděle

8. – 10.8.
pátek – neděle

9. – 10.8.
sobota – neděle

Představení „Skvrny na slunci“, vždy od 19.00 hodin.
Info na www.hradsvihov.cz

Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť
DOMAŽLICE

Jeden z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od r. 1955. Stěžejní část programu je věnována místním
národopisným hudebním a tanečním souborům. Zpestřením je velký
staročeský jarmark v historickém centru. Info na www.idomazlice.cz

sobota

NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – ZBYTINY – VOLARY,
ZBYTINY – CHROBOLY A ZPĚT • VOLARY – STOŽEC
Zvláštní parní vlaky s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

9. 8.
sobota

9. 8.
sobota

10. 8.
neděle

Hořické pašijové hry
HOŘICE NA ŠUMAVĚ • amfiteátr

Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista v představení,
které se hraje za každého počasí před krytým hledištěm. Účinkuje
přes 80 osob. Info na www.pasije.info

Fesťák na letňáku
DOBRÁ VODA • letní kino

Rockové kapely - Harvester, ZOE, Slatkej citron, Dr. Viktor a další.
Info na www.horniplana.cz

Setkání s tradicí na Schwarzenberském
plavebním kanálu
JELENÍ VRCHY

10. – 13. 9. Jazz na konci léta
středa – sobota ČESKÝ KRUMLOV

Gwalarn Brno
HORNÍ PLANÁ • náměstí

13. 9.

22. 8.
pátek

22. -23. 8
pátek – sobota

23. 8.
sobota

23. 8.
sobota

23. – 24.8.
sobota – neděle

24. 8.
neděle

24. 8.
neděle

29. – 30.8.
pátek – sobota

29. – 30.8.
pátek – sobota

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

Keltská a bretaňská hudba Yves Guelly. Info na www.horniplana.cz

sobota

Oživené noční prohlídky
ŠVIHOV • nádvoří Vodního hradu

Netradiční oživené prohlídky hradu s příběhem z dávné historie
a pověstí spojených s hradem, Půtou Švihovským a jeho syny.
Info na www.hradsvihov.cz

Setkání s tradicí u Rosenauerovy kapličky
JELENÍ VRCHY • Rosenauerova kaplička u Jeleních Vrchů

Jihočeské léto s párou – dřevařská jízda
NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – PRACHATICE – VOLARY

Smyslem akce je zpřístupnit součást světového kulturního dědictví
UNESCO - město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky
návštěvníkům s tělesným, zrakovým, sluchovým i jiným postižením
a umožnit jim podívat se tam, kam se běžně dostanou jen s obtížemi
nebo se nedostanou vůbec.Info na www.ckrumlov.cz/info

13. – 14. 9. Dny evropského kulturního dědictví
sobota – neděle ČESKÝ KRUMLOV, PRACHATICE, VIMPERK

Zpřístupnění nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Info na
www.ckrumlov.cz/info, www.prachatice.cz, www.info.vimperk.cz

19. – 20.9.
pátek – sobota

20. 9.
sobota

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem, slavnosti dřeva, prohlídka města. Info na www.zelpage.cz/kalendar

Šumavská pouť v Kašperských Horách
KAŠPERSKÉ HORY

Jeden ze dvou vrcholů Roku oslav Karla Klostermanna, zaměřený
na širokou veřejnost. Obnovení tradice pěšího putování na pouť.
Z několika nástupních míst v regionu budou organizovány společné výlety, jež vyústí setkáním na vlastní pouti v Kašperských
Horách k oslavě 160. výročí spisovatelova narození. V duchu
klostermannovské doby zde budou nabízeny kulturní akce (permanentní čtení spisovatelových textů kulturními osobnostmi,
hudební produkce, divadlo, duchovní akce aj.), na tržišti budou
prodávány domácí výrobky a typické pouťové produkty ve vztahu
ke staré Šumavě. Město Kašperské Hory nabídne prohlídku historických památek, organizovány budou doprovody po okolí za
historií regionu.
Info na www.klostermann.cz

Oživené noční prohlídky
ŠVIHOV • nádvoří Vodního hradu

Netradiční oživené prohlídky hradu s příběhem z dávné historie
a pověstí spojených s hradem, Půtou Švihovským a jeho syny.
Info na www.hradsvihov.cz

Dětské formanské odpoledne, historický průvod, přepadení formanského vozu, scéna ze středověké krčmy, hudba, tanec, občerstvení.
Info na www.mestokaplice.cz

30. 8.
sobota

30. 8.
sobota

15. – 17.8.

30. 8.

sobota

Netradiční oživené prohlídky hradu s příběhem z dávné historie
a pověstí spojených s hradem, Půtou Švihovským a jeho syny.
Info na www.hradsvihov.cz

Jihočeské léto s párou
NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – NOVÁ PEC A ZPĚT

20. 9.
sobota

20. 9.
sobota

Setkání s tradicí - ukončení 10. novodobé
plavební sezóny
Ježová / Iglbach (CZ / A)

Svátek rovnodennosti v keltské vesničce
PRÁŠILY

Dobová řemesla, experimentální výroba dobové keramiky.
Info na www.prasily-sumava.cz

Dny evropského dědictví v Klatovech
KLATOVY

Otevření historických a kulturních památek v Klatovech, doplněné
kulturním programem. Info na www.klatovy.cz/icklatovy

Mezinárodní filmový festival o přírodě a zvířatech.
Info na www.info.vimperk.cz

26. – 28. 9. Svatováclavské slavnosti
pátek – neděle ČESKÝ KRUMLOV

Podzimní jarmark, oslava dobrého jídla a pití, divadelní kousky
a koncerty k svátku sv.Václava - patrona české země. Svatováclavský
trh, speciální Svatováclavské menu, Svatováclavská noc otevřených
muzeí a galerií a další bohatý kulturní program.
Info na www.ckrumlov.cz/info

28. 9.
neděle

Svatováclavská jízda
KLATOVY – DOMAŽLICE

Již tradiční 8. ročník jízdy knížete Václava a jeho družiny Pošumavím. Info na www.klatovy.cz/icklatovy

říjen 2008

Starošumavská řemesla doplněná bohatým kulturním programem
a tradičním setkáním harmonikářů. Info na www.info.vimperk.cz

6. – 12.10.
pondělí – neděle

Ekofilm
ČESKÝ KRUMLOV

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Info na www.ckrumlov.cz/info

23. – 27.10. Miraculum Český Krumlov
čtvrtek – pondělí ČESKÝ KRUMLOV

sobota

BOBIKAP
SUŠICE • Lanový park Na Fufernách

31. 8.

Jihočeské léto s párou

25. 10.

neděle

NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – KUBOVA HUŤ – VOLARY

sobota

Mezinárodní divadelní festival, na kterém se představí divadelní soubory z České republiky, Rakouska a Německa.
Info na www.ckrumlov.cz/info

III. ročník - extrémní štafetový závod čtyřčlenných týmů v disciplínách běh, horské kolo, kajak, paraglide. Info na www.bobikap.cz

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

III. ročník tradiční gastronomické přehlídky.
Info na www.prachatice.cz

23. – 26. 9. Naturvision
úterý – pátek
VIMPERK • Měks

Starošumavské trhy a šumavský korbel
VIMPERK • zámecký areál – arkády

Procházka historií, uměním a přírodou. Orientační soutěž v Prášilech
pro celé rodiny. Divadélko, hudebníci, botanická zahrada a draví ptáci, oživená keltská vesnička. Info na www.keltoi.cz

Ryby a víno
PRACHATICE • Velké náměstí a Stará radnice

Setkání folklorních souborů z jižních Čech, Horních a Dolních
Rakous, setkání s tradicí práce v lese: jak se dřív v lese pracovalo,
setkání s tradicí při ukázce plavení dříví. Info: www.schw-kan.com

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem, ukázka plavení dříví. Info na www.zelpage.cz/kalendar

Rozloučení s prázdninami
PRÁŠILY

Cyklomaraton – silnice 150, 200 a 250 km. Prezentace v pátek 12.9.
14:00 – 22:30 a v sobotu od 5:00 do startu v ZŠ Tolstého v Klatovech, start pro 250 km v 6:30, pro 200 a 150 km v 8:30 start z náměstí
Klatovy. Info na www.klatovy.cz/icklatovy

13. – 14. 9. Den bez bariér
sobota – neděle ČESKÝ KRUMLOV

Slavnosti dřeva
VOLARY • náměstí

Setkání s tradicí u hraničního potoka Ježová /
Iglbach s ukázkou plavení dříví
JEŽOVÁ / IGLBACH (CZ / A)

Author Král Šumavy – silniční kola (15. ročník)
KLATOVECH • náměstí

Zvláštní prohlídky po areálu hradu a zbytcích opevnění. Výklad bude
zaměřen na stavební vývoj hradu, opravy od 50. let 20. století a plán
dalších oprav do budoucna. Info na www.hradsvihov.cz

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem. Pečení dobrot v historické peci. Info na www.zelpage.cz/kalendar

Volarské slavnosti dřeva už mají v povědomí široké veřejnosti svou
neodmyslitelnou tradici. Každoročně zde předvádí několik desítek
řemeslníků stará, některá již téměř zapomenutá, řemesla. Součástí
programu je i mezinárodní zábavná sportovní soutěž o putovní dřevák. Info na www.mestovolary.cz

Ukázka plavení dříví u potoka Světlá voda nedaleko Rosenauerova
pomníku. Info na www.schw-kan.com

13. – 14. 9. Dny evropského kulturního dědictví
sobota – neděle ŠVIHOV • nádvoří Vodního hradu

Mše svatá u Rosenauerovy kapičky s obrazem Korunování Panny
Marie celebrovaná v češtině a němčině. Info na www.schw-kan.com

Jihočeské léto s párou – pekařská jízda
NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – LENORA A ZPĚT

Setkání s tradicí s ukázkou plavení dříví
SVĚTLÁ VODA - Stocký potok

Mezinárodní festival jazzové a alternativní hudby, který probíhá po
celý rok, každý měsíc jeden koncert a v tradičním termínu na konci
léta pak čtyřdenní festival. Info na www.ckrumlov.cz/info

Zvláštní parní vlak s doprovodným programem.
Info na www.zelpage.cz/kalendar

29. – 30. 8. Formanské Kaplické slavnosti
pátek – sobota KAPLICE • městský park

30. 8.

Tradiční pouťové slavnosti s bohatým doprovodným programem,
živými vystoupeními kapel a množstvím výstav. Prostory zámku
Poběžovice jsou během tohoto víkendu vyzdobeny květinovými
dekoracemi, v zámku probíhají zároveň výstavy výtvarného umění.
Modelové a modelky předvádějí tématické květinové oděvy a doplňky poběžovické floristky Elišky Váňové.
Info na www.pobezovice.cz

sobota

Ukázka plavení dříví hraniční potok Ježová / Iglbach.
Info na www.schw-kan.com

15. – 16. 8. Oživené noční prohlídky
pátek – sobota ŠVIHOV • Vodní hrad

pátek – neděle

Tradiční běh na podporu zdravého životního stylu pro všechny.
Info na www.prachatice.cz

NOVÉ ÚDOLÍ – VOLARY – ČERNÁ V POŠUMAVÍ A ZPĚT

Tržiště lidových řemesel, vyprávění pohádek, plavení dříví.
Info na www.schw–kan.com

Poběžovické pouťové slavnosti
POBĚŽOVICE

Koncert fenomenálního klávesisty, mistra variací a improvizací. Info
na www.in-inter-internet.cz/kasperskehory

Běh pro zdraví
PRACHATICE • Dům dětí a mládeže

Jihočeské léto s párou – jezerní jízda

Stavba a slavnostní zapálení milíře na pálení dřevěného uhlí, údržba
milíře na pálení dřevěného uhlí během těchto dnů.
Info na www.schw-kan.com

Jihočeské léto s párou

úterý

neděle

Setkání s tradicí na Jeleních Vrších
– setkání s uhlíři
JELENÍ VRCHY

9. 8.

2. 9.

17. 8.

Loutková pohádka každou prázdninovou neděli.
Info na www.info.vimperk.cz

Divadlo na hradě
ŠVIHOV • špýchar Vodního hradu

Marián Varga (SK) – SOLO IN CONCERT
KAŠPERSKÉ HORY • Kostel sv. Markéty

6. 9.

Ukázka plavení dříví, hraniční potok Ježová/Iglbach.
Info na www.schw-kan.com

8. – 10.8.

září 2008

Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista v představení,
které se hraje za každého počasí před krytým hledištěm. Účinkuje
přes 80 osob. Info na www.pasije.info

Jihočeské léto s párou
STOŽEC – VOLARY – POLEČNICE – VOLARY

Vimperský kašpárek
VIMPERK • Zámecké arkády

Setkání s tradicí u hraničního potoka
Ježová / Iglbach s ukázkou plavení dříví
JEŽOVÁ / IGLBACH (CZ / A)

Hořické pašijové hry
HOŘICE NA ŠUMAVĚ • amfiteátr

sobota

16. 8.

Železnorudské slavnosti
ŽELEZNÁ RUDA

Jihočeské léto s párou – jezerní jízda

každá neděle

sobota

Posezení pod lípou
NETOLICE

3. 8.

3. – 31. 8.

16. 8.

Samhain - pohanská oslava konce roku
PRÁŠILY

Nejtajemnější noc roku, věštby a rituály, ohňová show, chůze po
žhavých uhlících, tanečnice a hudba. Info: www.prasily-sumava.cz

Region ŠUMAVA – přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. • Období červen – říjen 2008 • Změna programu vyhrazena • Zpracovala Lenka Střelečková, RRA Šumava.
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Oslava spisovatele i Šumavy
Rok oslav spisovatele Karla Klostermanna (1848-1923)
Spisovatel Karel Klostermann je pro
mnoho generací čtenářů básníkem a spisovatelem Šumavy. V letošním roce si
připomínáme stošedesát let od jeho narození a je to tedy velmi významná příležitost, jak připomenout jeho život
a dílo. Doposud vždy při jeho kulatých
výročích to nebylo takříkajíc „vhodné“.
A tak letos v kraji bez hranic …

Šumavská pouť
je vrcholem české
turistické sezóny

Návštěvníky Šumavy a celého jihozápadního regionu Čech čekají v tomto
roce zajímavé výstavy, kulturní i turistické akce.

Na Šumavu za motocykly
Dnes nás uchvacuje závratná rychlost
a perfektní design komplikovaných
motocyklů současnosti. Ale ne vždy lidé
byli schopni překonávat veliké vzdálenosti během pár hodin. Vzdálenost, kterou dnes ujedeme během hodiny, dříve
lidem zabrala i celý den. Ale lidé chtěli,
potřebovali být rychlejší. Na počátku
všeho bylo kolo. Vynález, který před
více než pěti a půl tisíci let změnil chod
světa. Později přibylo kolo druhé a pak
další a další – a na světě byl první motocykl a automobil. Naše současná „vozítka“ mají spoustu předků. A právě ty
motocykly a automobily, které vládly
cestám v dobách minulých, našli svůj
domov v Železné Rudě a Kašperských
Horách.

a Bečově nad Teplou více než 150 kusů
exponátů, z nichž některé jsou světovými unikáty. K vidění jsou jak historické motocykly, tak jízdní kola a několik
automobilů – stroje, které zaujmou jak
znalce tak i širokou veřejnost.
Z nejvýznamnějších vystavovaných
exponátů, které se nachází v Kašperských Horách můžeme jmenovat např.
motocykl JAC 500, který je dochovaný
jediný na světě, stejně jako motocykl
Wagner a další. Neméně zajímavý je
i čtyřválcový motocykl Ariel nebo
řemenový Wanderer z roku 1913. Jedním z velmi obdivovaných je také motocykl Čechie-Böhmerland, který se stal

Muzeum historických
motocyklů Kašperské Hory
Ve zcela atypických prostorách staré
půdy je umístěno jedno z největších
muzeí historických motocyklů v České
republice. Jedná se o soukromou sbírku, která obsahuje se svými dvěma
pobočkami, které jsou v Železné Rudě

Krajský úřad Jihočeského kraje inicioval vznik dalšího zajímavého projektu v oblasti Šumavy. Rok oslav
spisovatele Karla Klostermanna nepředstaví pouze život a dílo tohoto spisovatele. Pracovníci Regionální rozvojové agentury Šumava ve Stachách
koordinují velké množství zajímavých
projektů.
Výstavy, přednášky a besedy, turistické pochody, slavnosti, publikace, ale
také osvětové vzdělávací programy
a soutěže pro základní a střední školy,
literární konferenci, dokonce hraný filmový dokument i webový informační
server připravuje celý tým spolupracovníků a nadšenců, které spojuje zájem
o Karla Klostermanna.
Není to však jen zájem o jeho osobu,
je to také sdílená láska ke kraji, který
tento český spisovatel miloval. Tento
kraj má svoji obrovskou duchovní po-

Muzeum historických
motocyklů Železná Ruda
Muzeum historických motocyklů
v Železné Rudě se nachází v objektu
bývalého Loveckého zámečku, který
byl založen roku 1690 hrabětem Jindřichem z Nothaftu. V průběhu století se
na zámku vystřídala spousta majitelů,
z nichž můžeme zmínit Václava z Klenové nebo rodinu Abelů. Po roce 1945
byl zámek využíván jako kino, škola
nebo zemědělský objekt. Postupně chátral a v roce 1989 byl určen k demolici.
Té jako zázrakem unikl a v roce 2004
zámeček v zuboženém stavu kupuje pan
Zdeněk Bálek a po celkové rekonstrukci jej zpřístupnil jako muzeum.
A protože pan Bálek je vášnivý sběratel historických motocyklů, vzniklo
muzeum, které představuje opravdové
skvosty vývoje našeho automobilového
a motoristického průmyslu. Obsáhlá
sbírka nezaujme jen milovníky vůně
benzínu a větru ve vlasech, ale i širokou
veřejnost, a nejedněm připomene dokonce i doby mládí.
Na návštěvníka zde čekají světové
unikáty, které se často dochovaly pouze v jediném kuse. K vidění je např. unikátní motocykl Görner Klatovy z roku
1921, jeden z posledních motocyklů
značky Orion či první vyráběný automobil Škoda na loukoťových kolech
a mnoho dalších.
Muzeum historických motocyklů vás
zve k návštěvě a k ohlédnutí se zpět do
dob, kdy automobil a motocykl nepatřily k běžnému dennímu životu a nikdo si
nedovedl představit přeplněná centra
měst. Pro nejmenší návštěvníky je připravena výstava loutek ze sbírek Divadla Alfa Plzeň.

Každý si přijde na své

v roce 1925 nejdelším a dosud nepřekonaným motocyklem na světě. Vysokým
jízdním kolem od firmy Kohout z roku
1890 budou zajisté fascinováni nejen
návštěvníci přijíždějící na těchto
dopravních prostředcích. Průměr předního kola tohoto exponátu je zhruba 160
cm. Neopomenutelné je také řetězové
kardanové kolo firmy FENDT či dřevěné jízdní kolo barona von Dreise. Část
muzea je zaměřena i na prezentaci místních výrobců motocyklů, kteří historicky patří k tomuto kraji.
Za zmínku určitě stojí netradiční
výstavní prostor. Muzeum v Kašperských Horách je umístěno na staré půdě
s výškou krovu až 14,5 m, který je
dílem starých šumavských tesařů, jenž
ho dokázali postavit bez jediného kovového hřebíku. Dům, ve kterém se muzeum nachází, totiž pochází z původní
zástavby ze 14. století a z této doby jsou
dochovány např. žulové sloupy v prostorách dnešní pizzerie. Nutno podotknout, že zde trávil léta svého mládí
známý spisovatel Karel Klostermann,
který bydlel v tomto domě spolu se svými rodiči.

Muzeum historických motocyklů
Belvederská 1, Železná Ruda
Tel.: 606 737 041
Otevírací doba během léta:
denně od 9:30 – 17:00 hod
Pro skupiny je možné prohlídku
objednat i mimo otevírací dobu.

Muzeum historických motocyklů
Vimperská 12, Kašperské Hory
Tel.: 606 737 041 (Zdeněk Bálek)
Otevírací doba během léta:
denně 9:30–12:00, 12:30–17:00
Pro skupiny možno objednat
prohlídku i mimo otevírací dobu.

kladnici a je ten správný čas ji otevřít.
Jde v podstatě o velmi rozsáhlé území
zahrnující Spolkovou republiku Německo, Rakousko, Českou republiku
a Francii.
Osoba Karla Klostermanna se tak
stává jakýmsi poslem spolupráce různých regionů, spojnicí pro další možné
aktivity, které ústí v zajímavý dlouhodobý turistický produkt. Vždyť, kdy se
běžnému návštěvníkovi poštěstí poznat
při své dovolené dávno zaniklý život
řemesel jako je šumavské sklářství,
zkoumat podmalby na skle, přemýšlet
o dopravě dřeva až do Hamburku ze
zapadlých lesních samot či o významu
umrlčích prken. To vše a ještě další
typické šumavské reálie nám přiblíží
právě Rok spisovatele Karla Klostermanna.

A tak se můžeme do světa lesních
samot s Karlem Klostermannem a jeho
laskavým vyprávěním vypravit všichni
– malí, velcí, mladí i ti starší. Prostě
každý, kdo bude mít chuť a přijme
Klostermannova pozvání. Vrcholem
české turistické sezóny bude šumavská
pouť Karla Klostermanna, kterou zahájí hvězdicové pochody z míst spojených se spisovatelem, ať už jeho životem či tvorbou a vyvrcholí 30. srpna
v Kašperských Horách, kde se všichni
účastníci turistických pochodů sejdou.
Zde vás bude čekat malé občerstvení
a potvrzení o absolvování poutě, ale
hlavně bohatý kulturní a zábavný program na celý den pro malé i velké.
Hudba, divadlo, filmové projekce, permanentní čtení, výstavy, soutěže
o ceny, šumavská folklorní slavnost
a další příjemná překvapení.
Poslední šumavský prázdninový
víkend si nenechte ujít a sledujte na
www.klostemann.cz další podrobnosti,
případně využijte telefonický informační servis 380 120 270, který
zajišťujeme po dobu Roku oslav Karla
Klostermanna a kde se dozvíte všechny potřebné informace nejen o akcích
vztahujících se k roku oslav, ale také
o dalších turistických akcích v regionu. Šumava a její Karel Klostermann
se na Vás těší …
-prm-

Pozvánka na Chudenicko, hrad Švihov
či do outdoorového centra
Chudenicko, ležící na rozhraní
Domažlicka a Klatovska, nabízí širokou
škálu možností, jak si užít výlet do přírody a spojit jej s návštěvou zajímavých
míst, památek či získat nový silný zážitek. Ozdobou krajiny sevřené romanticky vyhlížejícími vrchy je například
oblíbená a turisty hojně navštěvovaná
rozhledna Bolfánek.
Ve zrenovované budově staré hájovny, někdejší poustevny v sousedství
Bolfánku, vytvořilo Chudenické občanské sdružení Otisk expozici přírodních
zajímavostí mikroregionu Běleč. Nadšenci z Otisku, kteří dveře obnovené
hájovny otevřou turistům především
v letním období, ovšem pečují i o přírodu v bezprostředním okolí Bolfánku.
Návštěvníci si v hájence mohou prohlédnout přírodopisnou expozici, zaměřenou na mikroregion Běleč. Více si lze
přečíst na webu sdružení www.otisk.cz.
Od Bolfánku i hájovny lze pohodlně
sejít do Chudenic a navštívit tamější
Černínský Starý zámek Chudenice.
V letošním roce zde návštěvníkům připravili celou řadu novinek. Jednou
z nich je otevření třetí prohlídkové trasy. Kromě tradičních okruhů, jako
muzeum (se síní Jaroslava Kvapila, libretisty Dvořákovy opery Rusalka) či
zámek, letos v Chudenicích návštěvníkům připravili ještě možnost prohlédnout si kostel sv. Jana Křtitele, unikát
zdobící chudenické náměstíčko. Kromě
cenné oltářní archy středověkého původu oslní návštěvníky i bohatá barokní
výmalba stropu kostela.
Další novinkou je tzv. kumulované
vstupné, kdy na rozhledně Bolfánek

i v pokladně zámku lze zakoupit zvláštní kumulované vstupenky, umožňující
prohlídku muzea, zámku i rozhledny
Bolfánek.
Podrobnosti naleznete na webu: www.
chudenice.klatovsko.cz
Pěšky, vozem či na kole se lze snadno přesunout k bráně blízkého vodního
hradu Švihova. Ten tradičně nabízí velké množství nejrůznějších kulturních
pořadů pro děti i dospělé. Ti všichni se
mohou těšit na Dobývání hradu Švihova nazvané Pomsta mistra Leonarda,
které se odehraje 4. – 5. 7. přímo na
nádvoří. Kromě šermířských vystoupení návštěvníci spatří také ukázky dobývacích technik, nebo si budou moci projít dobovou tržnici s ukázkami řemesel.
Třicetiminutovou humoresku v dobových kostýmech s věrnými replikami
historických zbraní uvidí návštěvníci
hradu 30. 7. 2008. Během několika srp-

nových víkendů čekají návštěvníky
oblíbené Netradiční oživené prohlídky
hradu spojené s příběhem z dávné historie a pověstí vážící se k návštěvě hradu
proslulým císařem Rudolfem II.
Počátkem září čeká nejmladší návštěvníky Dětský královský ples s výukou dobových tanců, šermíři a opravdickou módní přehlídkou. Podrobnosti
i přehled dalších akcí naleznete na
stránkách hradu: www.hradsvihov.cz
Další novinkou pro návštěvníky Šumavy je nové outdoorové centrum v Sušici. Podle webových stránek www.
offpark.cz jde dokonce o první outdoorové centrum na Šumavě. Milovníci
adrenalinových aktivit si v krásném prostředí Šumavy budou moci přijít na své.
David Růžička,
Odbor cestovního ruchu a propagace
Krajského úřadu Plzeňského kraje
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Poznejte neznámá místa Šumavy
Ouliště

Kochánovsko

Vrch Ouliště, na Klatovsku také zvaný Žába, je nádherným výletním místem severozápadní části šumavského
předhůří. Leží na hřbetu mezi údolím
Drnového potoka a povodím Jelenky
a je dosažitelný jak ze stanice Neznašovy, želeniční trati Klatovy – Horažďovice, tak i vozidly ze vsi Horní
Lhota v blízkosti Týnce. Výlet to není
nijak přetěžký, stoupání představuje
sotva dvousetmetrové převýšení na
dvou až třech kilometrech. Zalesněný
vrch nabízí tu a tam průhledy do
okolní krajiny, ale výhledy nejsou
hlavním kouzlem tohoto kopce. Na
jeho vrcholu totiž stojí skalní útvar
zvaný Žába, tvořený velkými diskovitými bloky ruly. Na západ od vrcho-

Je to země tvořící severní hranu šumavských náhorních planin. Vyklenuté hřbety, náhorní planiny a mělká
údolí povodí Křemelné tady najednou
prudce mění tvar, hřbety padají někde
strmými, jinde pozvolnými svahy

lu pak balvany tvoří malé skalní město s převisy a suťovými poli. Na
severozápad od Ouliště hřbet pokračuje směrem ke Klatovům a je možné
zde projít okruhem tvořeným starými
cestami k osamělému modřínu na
vrchu Na Běháni. Tady se nabízí skutečně fantastické vyhlídky. Nejen do
údolí Drnového potoka, kde vesničky
Malá Víska a Vrhaveč vyhlížejí jak
hračky z modelu, na jih pak horizont
uzavírá nepřehlédnutelný tvar Velkého a Malého Ostrého, pod ním
trosky hradu Klenová a na západě, za
širokým Úhlavským údolím se táhne
pásmo Bítova a daleko za ním Český
les s nejvyšší horou Čerchovem. Nejmalebnější výlety sem jsou v květnu,
září či říjnu. Horský hřbet je totiž
pokryt pásy trnek a třešní, které
v bílém květu tvoří doslova girlandy
na jeho svazích. Na podzim se zas
listnaté stromy zabarví do žluta a ruda a trnkové keře jsou doslova modré
hrozny zralých trnek…

k severovýchodu a do nich se zařezávají malé potoky. Bývala tu původní
Královácká rychta Kochánov, vznikla
snad v 15. či 16. století a žili tu Králováci – ochránci hranic a šumavského
hvozdu s právy podobnými, jakými
byli obdařeni Chodové. Jejich sídla
byla rozptýlena po svazích kopců, tu
chalupa, jinde dvorec, většinou skrytá
pod mezemi nebo v závětří údolí.
Oproti centrální Šumavě se tato historická sídelní struktura dochovala dodnes a dodnes žije. Chalupy a dvorce
obklopují zelené svažité louky členěné
mohutnými hromadami kamenů nanosených z polí. Kamenné snosy, staré
meze a prastaré cesty doplňují divoká
stromořadí se starými stromy. Najdete
je i v hloubce zdejších lesů, kde z temnoty smrků náhle vystoupí světlina
s třešněmi, hrušněmi a obrovskými
lípami. Nádheru zdejšího kraje netvoří ale jen detaily původní krajiny. Jak
stoupáte směrem k Šumavě, stále lépe
se pod vámi otevírá rozhled na Sušicko. Vidíte nápadný Svatobor a Sedlo,
Borek nad Velharticemi a na severním
horizontu pásmo Brd. A dole, uprostřed sbíhajících se údolí, skutečné
centrum Kochánovska – nejstarší sídlo zdejší krajiny – Petrovice s bílým,
dosud zčásti opevněným kostelem
v románském slohu. Ano, zde vznikalo osídlení tohoto kraje. Tady v 11. století klášter Cisterciáků postavil první
kostel a začal kolonizovat území.
Mgr. Pavel Hubený,
Správa NP a CHKO Šumava

Jižní Čechy a vodní sporty
Jihočeský kraj patří k největším českým střediskům vodáckých aktivit.
Vždyť voda je jedním z nejtypičtějších
symbolů kraje. Rybníky Rožmberk,
Bezdrev a Svět lákají příznivce veškerých aktivit spojených s vodou. Velké
oblibě se těší také řeky Blanice, Nežárka, Lužnice, Otava a Vltava – nejdelší
česká řeka. Každoročně se na jih Čech
sjíždějí vodáci z celé republiky, aby
vyzkoušeli své dovednosti, poznali nové
lidi a potěšili se zachovaným romantickým charakterem místních toků. K dispozici mají přibližně 480 km splavných
úseků. Kempy kolem řek nabízejí pro
tento způsob rekreace různé možnosti
ubytování, občerstvení a kvalitní hygienická zázemí.
Z vodních ploch stojí rozhodně za
zmínku přehradní nádrž Orlík, nad nímž
se majestátně tyčí stejnojmenný schwarzenberský zámek, Slapy a nejznámější
vodní nádrž Lipno. V současné době se
na těchto přehradách provozuje lodní
doprava. Turisté si tak mohou vychutnat
jízdu lodí, vidět krásné přírodní scenérie
a historické památky z jiného pohledu.
Na vodní nádrži Lipno, mimochodem
největší v České republice, se pořádají
vrcholové soutěže ve vodních sportech,

včetně mistrovství ČR, Evropy i světa.
Pobřeží nabízí množství pláží vhodných
ke koupání a slunění. Také rekreační středisko evropské úrovně Marina Lipno
nabízí turistům koupání v atypických
bazénech, různé vodní atrakce či saunu.
Patříte-li k těm, které při pomyšlení na
rybářský prut a podběrák zasvrbí ruce,
neodkládejte návštěvu jižních Čech dlouho. Míst příhodných k rybolovu je v kraji rybníků a řek víc než dost. Nápovědu,
kam se nejlépe vydat, mohou poskytnout speciální rybářské mapy. Pokud
nebudete mít zrovna štěstí, máte možnost si objednat vytouženou rybu přímo
na stůl v některé místní restauraci.

www.kraj-jihocesky.cz
www.jiznicechy.cz
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Formani přijedou do Kaplice z dávné historie
Poslední srpnový víkend budou
Kaplicí opět projíždět dávní formané
a město „navštíví“ Vernéř, pán z Pořešína a vy toho můžete být svědky …
V pátek a v sobotu 29. a 30. srpna
2008 ožije městský park v Kaplici Formanskými Kaplickými slavnostmi,
tentokrát ve zcela jiném duchu, než
bývalo doposud zvykem. Program začne v pátek od 16 hodin formanským
odpolednem, určeným hlavně pro děti.
Ten bude plný historických her a soutěží, nabídne pohádku, ukázky s pejsky či vystoupení klauna.
Sobotní program odstartuje historický průvod a kolem poledne budou všichni přítomní přizváni, aby nahlédli
k hodovnímu stolu „jisté“ středověké
krčmy, zažijí přepadení koňmi taženého
formanského povozu lapky bratrstva

... na pohádku
o Žďárském jezírku

Beneše Macuty z Heršláku a středověkou hostinu s formany i ozbrojenci rytíře Vernéře z Pořešína. Nebudou chybět
efektní bitky, šermířské souboje, exhibice praporečníků, ukázky historických
tanců, kejklíř a ani historický jarmark
s živými ukázkami dávných řemesel.
Program doplní hudba, divadelní představení, hry a soutěže, dobré jídlo a pití,
prostě tak, jak to má na slavnostech být.
TIC Kaplice

Netradiční výlet
do Poběžovic
Pro všechny, které lákají netradiční
zážitky, připravilo pro letošní léto
MKIS Poběžovice prohlídky zámku
v Poběžovicích. Zámek, který prochází
dlouhodobou rekonstrukcí, otevře své
brány již pošesté. V zámku je k vidění
několik opravených prostor, vzácné
fresky, součástí prohlídky je výstup na
věž, ze které se otevírá krásný výhled
do okolí. V zámku je instalována fotografická výstava o historii Poběžovic,
které se pyšní velmi netradiční historií.
V místním zámku tvořil významný
barokní sochař Jan Brokoff, pobýval
zde Bedřich Smetana, zdejší hrabě
Heinrich Coudenhove-Kalergi si do
Poběžovic přivedl japonskou manželku
Mitsuko...
Poběžovice jsou známy také svou
židovskou historií. Jako památka na
místní židovskou komunitu byl v roce
2007 opraven a zpřístupněn židovský
hřbitov, který leží nedaleko Poběžovic.
Kromě tajuplné atmosféry hřbitova a
krásného výhledu na Poběžovice, Český les a Šumavu, je lákadlem přes 100

postavených židovských náhrobků,
mezi nimiž se vyjímá nejstarší náhrobní kámen Domažlicka z roku 1634.
Poběžovice jsou největší obcí Mikroregionu Dobrohost, jehož dalšími členy jsou obce v krásné oblasti Českého
lesa. Navštivte proto klidná zákoutí,
tajemná místa a příjemné hospůdky
Mikroregionu Dobroshost, který se těší, že bude Vaším dobrým hostitelem!
Zámek Poběžovice je otevřen v červenci a srpnu každý den (Po-Ne 9–17h).
Prohlídky vycházejí z Informačního
střediska Poběžovice každou celou
hodinu, poslední v 16h. Mimo tyto dva
měsíce jsou prohlídky možné po domluvě v MKIS Poběžovice, nám. Míru 210,
tel. č. 379 497 889, e-mail: info@pobezovice.cz.
Anna Váňová, MKIS Poběžovice

Než-li steče z kopců a stane se
Řasnicí kus pod Strážným, protéká
Častá i Žďárským jezírkem. Dřív
ten horský potok míval jméno Čistá.
A čistá voda teče v něm i dnes, a stejná je i voda jezerní. Však bývala prý
čistší než…
Jistá paní ze Žďárku měla hodně
ráda muže. Nejen toho svého, ale
všechny, kteří se kolem ochomýtli
a byli co k čemu. Vždy už druhého
dne pak hříchu svého litovala a po
ránu běžela hned k jezeru, hanbu
svou a hřích ten smýt. Voda prý se
vždy zlehka zakalila a paní zas čistá
byla jako dřív.
Pozoroval jednou mladý chasník
počínání žďárecké paní a pověděl
o tom ve Strážném. A chodily pak
i padlé děvy do jezera těla svoje
omývat. Tak změnilo se jméno toho
potoka. Čistou vystřídala Častá. Jen
jezírko svůj název nese dál. Zda vodě
jeho zůstala očišťující moc, to věru
že vám nepovím. Zda padlé ženy váží
cestu k jezírku, to rozhodně si nemyslím. Kouzelná krása toho jezera tu
naštěstí je dál. A voda jezerní, dnes
plná jehličí a spadaného listí, určitě
osvěží vás, když už neočistí.
Ukázka z nové knihy Vladislava
Adamce „Šumavské pohádky, pověsti a báje“, která je k dostání např.
v Šumavské galerii (Americké armády 154, Sušice) a v dalších knihkupectvích a informačních střediscích
na Šumavě.

Co se vaří
na Šumavě?
Starošumavská bramborová
polévka s kysaným zelím
150 g vepřového masa nebo klobásy, 1 l vody, 300 g brambor, 250 g
kysaného zelí, 1 lžíce sušených hub,
1 lžička rajčatového protlaku, 300
ml kysané smetany, 1 lžíce hladké
mouky, sůl, ½ lžičky sladké papriky,
1 lžička másla.

Na pivo
do Železné Rudy
Psal se rok 1787 a v tehdejší Železné
Rudě došlo k historické události – byl
otevřen pivovar. Jeho historie přečkala
skoro dvě století a až v roce 1962 bylo
rozhodnuto o jeho uzavření. Budovy
chátraly, zařízení se odvezlo nebo rozkradlo a v polovině 70. let byly budovy
srovnány se zemí a pivovarský komín
slavnostně odstřelen.
Shoda náhod, podnikatelské nadšení
a nezbytné finance však zapříčinily malý
zázrak. V červenci 2007 byl slavnostně
otevřen malý pivovar na Horském hotelu Belvedér v Železné Rudě. Byl naražen
první sud a od té doby pivo vařené tradiční metodou z výborné šumavské
vody, nejkvalitnějšího sladu z Moravy,
chmele ze Žatce a kvasnic plzeňského
typu, zachutnalo tisícům návštěvníků
Železné Rudy.
Nejen hosté hotelu a návštěvníci Železné Rudy mohou pivo ochutnat přímo
v pivovaru a na vlastní oči vidět, jak se
pivo vaří. Sládek František Strnad ml.
vaří 3 základní druhy: světlou jedenáctku BELVEDER, polotmavou dvanáctku
BELGRAD a tmavou třináctku GRADL.
Při různých slavnostech (Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic) se vaří i speciální piva jako medový Pašerák či Šumavský medvěd.
Za krátkou historii získalo pivo z Belvedéru certifikát ŠUMAVA originální

Zeptejte se místních

produkt®, 2. místo na celostátní soutěži
v Táboře, kde soutěžilo 63 pivovarů
a 3. místo v Jarní ceně českých sládků
pro rok 2008 ve Zvíkově.
Pokud se chcete vrátit do historie, hotel Grádl má ve svých sklepeních pivovarské muzeum a strašidelnou knajpu
(otevřeno po-pá 14 – 19 h). Prohlídka
s odborným výkladem trvá 40 minut.
K hotelu dojedete autem nebo dojdete
pěšky – od zámečku v centru Rudy vede
pohádková stezka až ke Grádlu. Na
1,5 km dlouhé trase je 9 zastavení u pohádkových bytostí.
Navštivte pivovar v hotelu Belvedér:
6. července (14 hodin) – 3. ročník ochutnávky a hodnocení deseti vzorků piv
11.–12. července – oslava 1. výročí pivovaru Belvedér (4 druhy železnorudského
piva, bohaté občerstvení, výherní tombola a hudba ve stylu lidovky a country)
Srdečně Vás zve
JUDr. František Strnad
www.hotelgradl.cz • www.hotelbelveder.cz
tel.: 602 406 136, 607 111 993

Do vroucí osolené vody vložíme
maso rozkrájené na menší kousky
a vaříme do poloměkka, poté přidáme oloupané a na kostičky pokrájené
brambory, namočené houby a vaříme
do změknutí brambor. Přidáme zelí
a rajčatový protlak. Po změknutí zelí zahustíme polévku kysanou
smetanou, ve které jsme rozkvedlali
mouku a krátce provaříme. Nakonec
rozmícháme v troše rozpuštěného
másla sladkou papriku a na hotovou
polévku uděláme oka.

Pečená krupice
140 g másla, sůl, 100 ml mléka, 1 kg
krupice, cukr.
V kastrolu přepustíme 140 g másla,
přidáme 100 ml mléka a sůl. Vše
uvedeme do varu, přidáme 1 kg krupice, promícháme a přendáme do
trouby, kde zapékáme při 170°C cca
30 minut. Na povrch poklademe
máslové vločky a ještě dopečeme, až
je krupice měkká. Lehce nakypříme
a pocukrujeme. Podáváme s kompotem.

Doma na ŠUMAVĚ
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Hebrejské putování v okolí Kdyně Máte šikovného souseda? Řekněte to na něj!
Na židovskou cestu v Pošumaví
a v Českém lese by mělo letos navázat
Hebrejské putování – další trasa, kterou
připravují Přátelé muzea dr. Šimona
Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic.
Projekt by měl začlenit historii židovského osídlení v jižní části Plzeňského
kraje mezi produkty cestovního ruchu
a povzbudit tak zájem o kulturu a historii komunity spojenou s naším regionem. Na trase vzniknou kontaktní

místa, kde proškolení pracovníci podají informace o novinkách a možnostech
dalšího putování. Myšlenka rozšíření
Židovské cesty vznikla ve spojitosti
s aktuální obnovou památek, na které
chce občanské sdružení poukázat. Jde
např. o opravu židovského hřbitova
v Poběžovicích a vznik stálé židovské
expozice ve Kdyni.
Sylva Heidlerová
www.kdynsko.cz

Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® získáte v informačních
centrech na Šumavě. Infocentra označená zelenou značkou
jsou prodejními
místy certifikovaných výrobků – garantují prodej minimálně tří druhů výrobků:
Informační centrum Eurocamp Běšiny
Běšiny 220 • 339 01 Klatovy
tel.: 376 375 011 • eurocamp@besiny.cz
www.sumavanet.cz/icbesiny
Infocentrum Český Krumlov
nám. Svornosti 2 • 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 704 622 • info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/info
Informační centrum Černá v Pošumaví
(provoz červenec – srpen)
382 23 Černá v Pošumaví
tel.: 380 744 248 • info@fopcentrum.cz
www.cernavposumavi.cz
Městské informační centrum Domažlice
nám. Míru 51 • 344 01 Domažlice
tel.: 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz • www.chodskeslavnosti.cz
Městské informační středisko Hartmanice
Hartmanice 40, 342 01 Sušice
tel.: 376 593 059 • ishartmanice@quick.cz
www.sumavanet.cz/ichartmanice
Regionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152 • 341 01 Horažďovice
tel.: 376 511 999, 737 285 545
ic@horazdovice.cz • horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Kulturní informační centrum Horní Planá
Náměstí 8 • 382 26 Horní Planá
tel.: 380 738 008 • info@horniplana.cz
www.horniplana.cz
Informační centrum 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.horsovskytyn.cz
Informační středisko Chanovice
zámecký areál Chanovice
Chanovice 36 • 341 01 Horažďovice
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
Informační centrum Kdyně
Masarykova 12 • 345 06 Kdyně
tel.: 379 734 385, 602 168 171
infocentrum@kdyne.cz
www.sumavanet.cz/ickdyne
Informační centrum města Klatovy
Náměstí Míru 63 • 339 01 Klatovy
tel.: 376 347 240, 376 347 250
icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/iklatovy
Turistické centrum Kvilda
384 93 Kvilda 17
tel.: 388 435 074
turistinfokovarova@seznam.cz
www.sumava.net/kvilda

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 centrum Lenora
(provoz květen – září)
384 72 Lenora 36
tel.: 388 438 897 • infocentrum@lenora.cz
www.sumava.net/iclenora
Infocentrum Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 307
tel.: 380 736 053, 731 410 800
info@lipno.info • www.lipno.info
Informační centrum obce Modrava
Modrava 63 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: 376 599 051, 602 393 447
ic.modrava@sumavanet.cz
www.sumavanet.cz/icmodrava
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 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.: 388 607 574, 731 105 282
infocentrum@prachatice.eu
www.prachatice.cz
Informační středisko OÚ Prášily
Prášily 110 • 342 01 Sušice
tel.: 376 589 014, 721 094 513,
prasily@cmail.cz
www.retour.cz/mesta/prasily
Turistické informační
centrum Stachy
Regionální sdružení Šumava
384 73 Stachy 422
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 • icsusice@seznam.cz,
icsusice@sumavanet.com,
www.sumava.net/icsusice
Informační centrum Srní
341 92, Srní 113
tel.: 774 606 030, 376 599 209
srni.infocentrum@tiscali.cz
www.sumava.net/icsrni
Městské kulturní a informační
středisko Poběžovice
Náměstí Míru 210 • 345 22 Poběžovice
tel.: 379 497 889, 607 889 409
info@pobezovice.cz
www.sumava.net/icpobezovice
Turistické informační středisko Vimperk
Nám. Svobody 42 • 385 01 Vimperk
tel.: 388 411 894
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
Infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104 • 382 73 Vyšší Brod
tel.: 380 746 627, 724 336 980
infocentrum@vyssibrod.cz
www.vyssibrod.cz
Informační turistické centrum města
Železná Ruda
Javorská 154 • 340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033 • itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
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Není pochyb, že s vámi ve vaší obci
žijí podnikaví a šikovní lidé. Takoví,
kteří mají odvahu vlastními silami
něco tvořit, vyrábět nebo pěstovat –
spoléhat se sami na sebe a přitom ještě bojovat s papírováním a zástupy
úředníků. Že takové znáte? Pak by je
měla znát celá Šumava!
Právě těm odvážlivcům, kteří na
Šumavě žijí a pracují, a jejich dílům,
výrobkům nebo produktům je
určena regionální značka
ŠUMAVA originální produkt®. Značka pro kvalitní
šumavské produkty, které
nepoškozují životní prostředí, má podpořit a zviditelnit
práci a úsilí místních lidí.
Na celém území Šumavy byla tato
regionální značka udělena zatím
40 výrobkům a produktům. Značka
a s ní i všechny produkty jsou propagovány pomocí letáků, katalogů značených produktů nebo i těchto novin
Doma na ŠUMAVĚ. Veškeré informace
o držitelích značky jsou také umístěny
na webových stránkách www.domacivyrobky.cz, hojně navštěvovaných, pro-

tože jsou společné i pro dalších 9 regionálních značek v České republice (např.
z Krkonoš, Beskyd, Moravského krasu,
Vysočiny, Polabí...).
Ve vaší obci možná zatím žádný
držitel regionální značky není. Myslíte
si, že by si váš šikovný soused takovou
podporu zasloužil? Třeba je skromný
a sám si nevěří, že by značku získal.
Nebo má tolik práce, že se k informacím o značce ještě nedostal...
Poraďte mu! Anebo o něm
řekněte koordinátorům
značky. Ti mu řeknou, co
a jak, a když ho to zaujme,
pomůžou mu značku získat
– není to nic složitého.
Značku spravuje a uděluje
Regionální rozvojová agentura Šumava. Je to jedna z jejích významných činností už od roku 2006. Kontaktní osobou, která všem zájemcům poskytuje
informace a pomoc při získání značky,
je Kateřina Vlášková (tel.: 380 120 263,
e-mail: vlaskova@rras.eu).
Těšíme se, že v příštím čísle novin už
budeme psát právě o Vašem sousedovi,
šťastném novém držiteli značky!

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:
Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232, Sušice 342 01
tel.: 376 526 147, 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, sklo broušené, chodská dekorační keramika, svíčky
ze včelího vosku, šumavské holubičky,
skleněné vinuté perly, malované obrázky,
lubská keramika, dekorativní skleněné
výrobky, dekorační výrobky za sušených
rostlin, umělecké výrobky ze železa, tiskoviny Pohádková Šumava, výrobky ze
dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané
koberce, kolovečská keramika, fotografie
ze Šumavy.
Šumavská galerie
Americká 154/I, 342 01 Sušice
tel.: 376 526 147, 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, sklo broušené, chodská dekorační keramika, svíčky
ze včelího vosku, šumavské holubičky,
skleněné vinuté perly, malované obrázky,
lubská keramika, dekorativní skleněné
výrobky, dekorační výrobky za sušených
rostlin, umělecké výrobky ze železa, tiskoviny Pohádková Šumava, výrobky ze
dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané
koberce, kolovečská keramika, fotografie
ze Šumavy.
Infocentrum Lipno nad Vltavou
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: 380 736 053, info@lipno.info
www.lipno.info
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, šumavské holubičky, malované obrázky, pošumavský med, svíčky ze včelího vosku,
těžítka Boubínský prales, skleněné vinuté perly, dekorační výrobky za sušených
rostlin, bižuterie.
Nevšední dárky pro radost
Náměstí 143, 341 92 Kašperské Hory
(1. patro budovy nákup. střediska Tuty)
tel.: 604 504 428
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, svíčky ze včelího vosku, šumavské
holubičky, dekorační výrobky za sušených
rostlin, tiskoviny Pohádková Šumava, háčkované krajky, patchwork, tkané koberečky, bižuterie.

Turistické informační centrum Stachy
384 73 Stachy 422
tel.: 380 120 270, icentrum@isumava.cz
www.sumavanet.cz/icstachy
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, chodská dekorační keramika, šumavské holubičky, fotografie ze Šumavy,
drobné bytové doplňky ze dřeva, malované obrázky, svíčky ze včelího vosku,
výrobky ze dřeva.
Krámek pro radost
Krameriova 164, 339 01 Klatovy
tel.: 736 513 950, 776 708 318
kramekproradost@email.cz
www.kramekproradost.cz
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky, malované obrázky, řezbářské výrobky, tiskoviny Pohádková Šumava, dekorativní skleněné výrobky
Regionální infocentrum Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice
tel.: 376 511 999, 737 285 545
ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ichorazdovice
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, fotografie ze Šumavy, drobné bytové
doplňky ze dřeva, malované obrázky,
bižuterie.
Hračky – Dárky u Rysa
Klostermannova 5, 342 01 Sušice
tel.: 731 565 486
Sortiment: lubská keramika, tiskoviny
Pohádková Šumava, drobné bytové doplňky ze dřeva.
Městské informační centrum Sušice
Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.: 376 540 214, icsusice@sumavanet.com
www.sumava.net/icsusice
Sortiment: malované obrázky, kolibříci
– miniaturní knížečky, drobné bytové
doplňky ze dřeva.
Turistické centrum Kvilda
384 93 Kvilda 17
tel.: 388 435 074, turistinfo@seznam.cz
www.sumava.net/kvilda
Sortiment: malované obrázky, řezbářské
výrobky, tiskoviny Pohádková Šumava.
Devatero řemesel nejen ze Šumavy
Rabí (bývalá základní škola), 34201 Sušice
(otevřeno duben-říjen)
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky, malované obrázky ze Šumavy, dekorační výrobky ze sušených rostlin.

Střípky odjinud
(pokračování rubriky ze strany 1)

Rozvoj značení
v osmi regionech
I když na Šumavě se regionální
značkou honosí nejvíce výrobků (40),
ani ostatní regiony nezůstávají pozadu. Značení se úspěšně rozvíjí všude.
V nově připojených regionech (Vysočina, Moravské Kravařsko, Górolsko
Swoboda) dokonce začali mnohem

rychleji než kdysi průkopnické regiony – Krkonoše, Šumava a Beskydy.
Není divu, když měli od ostatních
vyšlapanou cestu a obrovský zdroj
inspirace. Ve všech 8 stávajících regionech, kde značení funguje, už bylo
dohromady uděleno 174 certifikátů!

Brzy budou značit
i sousedé
K Šumavě se asi brzy připojí dva
sousední regiony, kde bude fungovat
regionální značka: místní akční skupina LAG Strakonicko uvažuje o zavedení značení na Prácheňsku a Občanské sdružení Zvon zase plánuje
značení v Českém Lese, resp. na
Tachovsku. Zájem regionů o značení
je opravdu veliký – a to jak v České
republice (kromě výše uvedených se
na značení připravuje Haná, Horní
Pomoraví, České Švýcarsko, Broumovsko a další), tak v zahraničí.
Zájem o český koncept značení projevily regiony na Slovensku, v Polsku,
Rakousku, dokonce i v Turecku a Mongolsku a také síť národních parků
v USA.

Sdělte nám svůj názor,
hlasujte v anketě!
Na jaře 2008 bylo na webových
stránkách www.domaci-vyrobky.cz
spuštěno diskuzní fórum a anketa.
Odkaz najdete v pravé horní části,
hned mezi Odkazy a Kontakty. Diskuzní fórum je rozděleno do tří částí,
kde se mohou výrobci, spotřebitelé/
zákazníci i zástupci prodejních míst
vyjádřit k jakémukoliv tématu, které
se vztahuje k regionálním značkám
a značeným výrobkům a produktům.
Takže neváhejte a pište nám své návrhy, nápady, rady, připomínky, dotazy
či postřehy. V anketě jsou pak pro Vás
připraveny čtyři stručné a jednoduché
otázky, které nám pomohou zjistit,
jaké je povědomí a názor veřejnosti na
regionální značky. Hlasujte a přispějte
tak k našemu malému průzkumu.
Děkujeme.

