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Výrobky, řemesla a služby Přehled akcí na Šumavě Zeptejte se místních

Seznamte se s jedenácti nově certifikovanými výrobky na straně 2 a se třemi ubytovacími zařízeními na straně 6.

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí na české i bavorské straně Šumavy
najdete na straně 4-5.

Originální starošumavské recepty. Na straně 3
se dozvíte, jak místní vaří zelnici nebo co se
vaří u bavorských sousedů.

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

Pozorujeme
divoká zvířata

Střípky odjinud
200. certifikát v Asociaci
regionálních značek

Šumava je nazývána „Zelenou střechou Evropy“, neboť toto rozsáhlé
hraniční pohoří pokrývají husté, především jehličnaté lesy. V tomto jakoby nekonečném moři lesa se vyskytují
různě velké ostrovy v podobě mýtin
a pastvin, které svojí činností vytvořil
člověk anebo tam jsou odjakživa. Šumava se tímto stává ideálním domovem pro velké býložravce, například
jelena. Přestože jeho stavy jsou zde
tak vysoké, že je člověk musí každoročně lovem snižovat, neboť přirození
predátoři jako medvěd a vlk byli v minulosti vyhubeni, zůstává jelen i přes
svou velikost pro většinu návštěvníků,
dá se říci, neviditelným.

Začátkem prosince 2008 byl udělen jubilejní 200. certifikát v rámci
všech regionů spojených v Asociaci
regionálních značek. Tento certifikát
získala paní Romana Mathausová
ze Šumavy pro svá jedinečná ručně
šitá plyšová zvířátka (medvídek,
kočka, vydra, zajíc, ovečka apod.)
a hadrové panenky, které začala vyrábět již před lety, původně pro své
děti. Blahopřejeme!

Vyzkoušejte šumavskou pohostinnost
V roce 2008 byla proto zřízena pozorovací místa divokých zvířat na pečlivě
vytipovaných lokalitách, kde se jelení
sama zdržuje. Dvě pozorovatelny jsou
umístěny v blízkosti přezimovacích
obůrek, kam se zvěř přichází v zimě nakrmit. Jde o následující místa: „U Herciána“ u Nové Pece a „Beranky“ u Srní.
Pozorovací věž u Velkého Boru umožňuje pozorovat celé spektrum zvířat
hlavně v létě, ale tam to navíc závisí
výlučně na vlastní vůli zvěře. I tak máte
nyní díky pozorovacím věžím podstatně větší šanci, abyste lépe poznali život
jelena, srnce a jiných zvířat ve volné
přírodě.

Jak se na pozorovatelnu dostat? Pomocí objednacího systému prostřednictvím příslušných informačních středisek na Rokytě (tel. +420 376 599 009,
isrokyta@npsumava.cz) a ve Stožci
(tel.: +420 388 335 014, isstozec@
npsumava.cz). Při osobní návštěvě nebo
telefonicky či e-mailem si zajistíte rezervaci a zároveň obdržíte veškeré potřebné informace.
(pokračování na str. 4)

V posledním čísle novin Doma na Šumavě (léto 2008) jsme Vás informovali, že
značkou ŠUMAVA originální produkt® se
budou moci nově certifikovat také ubytovací a stravovací zařízení. Nyní Vám s radostí můžeme oznámit, že v létě 2008 byl
certifikát udělen prvním dvěma hotelům
a jednomu penzionu. Milovníkům Šumavy značka usnadní orientaci při výběru
ubytování. Značka je udělována nezávislou Certifikační komisí. Hostům zaručí ty
nejlepší služby – jedinečné ve vztahu k Šumavě a šetrné k přírodě, příjemné a čisté
prostředí či ochotný personál.
A kterápak zařízení se tedy mohou pyšnit šumavskou značkou? Jednak Hotel Jenišov u Horní Plané, který se nachází přímo na břehu Lipna. Široká nabídka aktivit
pro hosty způsobí, že nebudete vědět, co
dřív – písečná pláž, lodičky, tenisové kurty, dětské hřiště, beach volejbal, zahradní
šachy, veškeré zázemí pro rybaření nebo
grilování. Dále značku získal Aparthotel
Šumava 2000 v Kašperských Horách.
Výjimečný osobní přístup k hostům, zaměření na rodiny s dětmi a miminky, vysoká kvalita nabízených služeb a aktivní
zájem o rozvoj regionu si bezesporu ocenění zaslouží. A konečně třetím certifikovaným zařízením je Penzion Horská

Kvilda v centrální části Národního parku
Šumava, kde na hosty čeká příjemné ubytování v nově postavené chalupě nad hranicí 1000 m n. m., bohatá knihovna šumavské literatury, průvodců i map či zázemí
pro sušení hub.
Podnikatelé získají díky značce především propagaci a marketingový nástroj.
Znamená však pro ně také ocenění jejich
úsilí podnikat citlivě v chráněném území.
Na druhé straně turisté si mohou být jisti,
že certifikované zařízení je svojí nabídkou
nezklame. Ať už jste tedy stálými návštěvníky Šumavy a máte svá oblíbená ubytovací zařízení, nebo jste tento kraj zatím
neprozkoumali a teprve hledáte, kde spočinout, rozhodně Vám stojí za to vyzkoušet ubytování se značkou ŠUMAVA originální produkt®, které Vám nabídne vždy
„něco navíc“. Detailní informace o certifikovaných zařízeních najdete na straně 6
těchto novin.
Zatímco mezi ubytovacími a stravovacími službami se značka teprve rozjíždí,
u pravých šumavských výrobků si už
vydobyla značný úspěch. Výrobci mají
o značku velký zájem, svědčí o tom již
51 udělených certifikátů. Toto vysoké číslo je v rámci Asociace regionálních značek (ARZ) bezkonkurenčně nejvyšší a do-

konce představuje jednu čtvrtinu všech
certifikátů udělených v jedenácti členských
regionech ARZ. Kulatý 50. certifikát na
Šumavě obdrželo Západočeské konzumní
družstvo se svými „cukrářskými dobrotami jako od maminky“. Gratulujeme!
Spolu se stále stoupajícím počtem výrobků certifikovaných značkou ŠUMAVA
originální produkt® vzrůstá i počet oficiálních prodejních míst, která garantují prodej minimálně tří značených výrobků.
Prodejní místa jsou zpravidla malé či
střední obchody na území Šumavy a jsou
označena speciální samolepkou a certifikátem. S prodejními místy a certifikovaným sortimentem, který nabízejí, se můžete seznámit na poslední straně těchto
novin. Věříme, že Vás tyto obchůdky inspirují a pravé šumavské výrobky Vám
budou dostupnější.
Tyto noviny se však neomezují pouze
na dění kolem regionální značky. Na osmi
stranách Vám přinášíme mnoho dalších
zajímavých informací. Doufáme, že se
hodí zejména Vám, návštěvníkům Šumavy, kteří chcete tento krásný kraj s úžasně
zachovalou přírodou objevit jiným, netradičním způsobem.
Tereza Vacková
Asociace regionálních značek, o.s.

Šumavští výrobci se prezentovali ve Francii
Od 12. do 17. listopadu 2008 prezentovali někteří výrobci, držitelé značky ŠUMAVA originální produkt®, své výrobky
na veletrhu Talent Comtois ve Francii.
Region Franche-Comté a město Besançon, kde veletrh probíhal, je partnerským regionem Plzeňského kraje. Toto
přátelské setkání a prezentace řemesel,

tradic, chodské lidové hudby a toho nejzajímavějšího, co náš region nabízí, se
uskutečnily vůbec poprvé. Se značkou
ŠUMAVA originální produkt® se veletrhu
zúčastnili: Květa Korečková, Pavel Sarauer, František Zeithammel, Pavel Hasala, Jiřina Petergáčová, Dagmar Staňková
a Ladislav Holinka.

Databáze celé ARZ nyní čítá už
neuvěřitelných 207 certifikátů – přibyly například uzenářské výrobky,
dřevěné hračky a lidové kroje v Orlických horách, dřevořezby, krajka
či vyšívané dečky, ubrusy a běhouny v Krkonoších nebo ručně vyráběná mýdla, ovčí produkty, kapr
a bavlněné zástěry v Moravském
krasu. Všechny certifikované výrobky si můžete prohlédnout na
www.domaci-vyrobky.cz, kde také
naleznete diskuzní fórum a anketu
ke všem regionálním značkám. Vaše
názory, postřehy a připomínky ke
značení jsou pro nás velmi důležité.

Obrátit se můžete i na regionální
a národní koordinátory projektu.
Kontakty na ně získáte na uvedených webových stránkách či v tiráži
těchto novin.

Jak se daří novým
regionálním značkám
Asociace regionálních značek má
od října 2008 nového člena – je jím
sdružení Aktiv+ z Hané. Jde o jedenáctý region, kde se zavádí značka
pro místní produkty. Na Hané zatím
proběhl první seminář, kde se místní
aktéři shodli na tom, že se značka
zavede na principech shodných
s ostatními regiony ARZ, na postupu pro stanovení hranic regionu i na
tom, jaký motiv by měla značka mít
v grafické části. Nechte se překvapit, co bude mít Haná v logu!
Druhý nejmladší člen ARZ – Podkrkonoší – v létě udělil certifikáty
(pokračování rubriky na str. 8)
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Výrobky, řemesla a lidé
V této rubrice Vám již tradičně představujeme nově certifikované výrobky. Za poslední půlrok byla šumavská
regionální značka udělena dalším
jedenácti výrobkům. Na Šumavě tak
můžete vybírat již z 51 certifikovaných výrobků, což je v rámci Asociace regionálních značek, která čítá
databázi přes 200 výrobků, skutečně
rekordní počet.
Takto označené výrobky je možno
zakoupit přímo u výrobce na uvedené adrese.

Dárky ze skla

Kontakty:
Tradiční voskařství
Daniel Mareška
5. května 667, 342 01 Sušice II
mobil: +420 736 775 290
D.Mareska@seznam.cz
www.voskar.com

Dřevořezby
„Již jako malý kluk jsem se díval na
dědečka, jak mu pod rukama vzniká
z kousku dřeva figurka do betlému, špunt
do lahve nebo jiná řezba. Dřevo mi učarovalo a od té doby s ním trávím veškerý
čas,“ popisuje své začátky se dřevem pan
Štýs. Dřevořezby vyrábí převážně z lipového dřeva, ale používá i jiný materiál
(borovice, ořech, …). Povrchy pan Štýs

„Podle vysokého zájmu turistů a zvědavců po celý rok se cítíme téměř jak
poslední skláři v Čechách,“ říká s nadsázkou pan Stašák, „návštěvníci vždy

ocení, že se na nás, skláře, mohou podívat přímo při akci a sklářskou dřinu si
mohou vyzkoušet na vlastní kůži.“ Výrobky ze skla se taví ze sklářských písků
v tavicí peci při teplotě kolem 1400 °C.
Roztavené sklo se nabírá na sklářské
píšťaly a vyfukují se z něj výrobky nejrůznějších tvarů. Až když jsou skláři
s tvarem výrobků spokojeni, dává se do
chladicí pece s teplotou kolem 500 °C,
kde chladnou 10-24 hodin. Barevnost
sklu dodají speciální sklářské barvy.
Kontakty:
Sklářská huť TASTA
Milná 8, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 735 383
fax: +420 380 735 395
mobil: +420 739 051 687
info@tasta.cz • www.tasta.cz
Kontaktní osoba: Jan Stašák
Otvírací doba: Po-Ne 8-17h

upravuje lihovými mořidly a včelím voskem nebo řezby opatří klasickou polychromií s křídovým podkladem, některé
části jsou zlaceny plátkovým zlatem
nebo stříbřeny plátkovým stříbrem. V obchůdku v Klatovech vedle katakomb si
můžete široký sortiment Petra Štýse prohlédnout (např. drobné dřevořezby, kříže,
menší reliéfy, betlémy, velké plastiky, sochy). Jistě i Vy zde najdete vhodný dárek,
který potěší oko a zahřeje na duši.

vůně vosku je nejintenzivnější při zahřívání a je způsobena aromatickými oleji
z pylů. Svíčky ze včelího vosku ionizují
ovzduší a měly by se pálit nejméně
10 minut denně v místnostech, kde je televizor, počítač nebo jiný zdroj záření.
Také jako jiné svíčky pohlcují pach tabákového dýmu. Díky mimořádným
vlastnostem je včelí vosk populární již
po staletí a lidé se k němu s oblibou vracejí.

Oči jsou skleněné, zátěž do medvídků
tvoří přírodní kamínky. Paní Mathausová
vyrábí i další zvířátka dle přání zákazníka (vydru, kočku, zajíce, ...). Panenky
jsou z plsti nebo bavlněného úpletu, vlásky z příze či mohéru. Na zakázku vytvoří
i medvídka nebo panenku k různým příležitostem, např. svatba, narození dítěte,
Vánoce. Všechny výrobky jsou určeny
k dekorativním účelům, jako talisman
nebo originální dárek.
Kontakty:
Romana Mathausová
Sušická 67, 341 92 Rejštejn
mobil: +420 731 456 411
mima@mathaus.org

Řezbářství u katakomb
Divadelní 148, 339 01 Klatovy
Otvírací doba:
Po-Pá 9-12h, 13-17h, So 9-13h

Sušická klobása, šumavský
sulc a šumavský bok
Naše výrobky jsou vyráběny v nejpřísnějších hygienických podmínkách.
Výrobky při vlastní výrobě procházejí

řadou kontrol, při kterých je kladen důraz především na kvalitu vstupních surovin a zároveň i na kvalitu podílu zpracování. Podíl ruční práce je předpokladem
a zárukou stálé kvality a jedinečné chuti
těchto výrobků.
Kontakty:
Sušické uzeniny, a.s.
Pražská 117, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 502 320
fax: +420 376 524 516
duda@susickeuzeniny.cz
www.susickeuzeniny.cz

Ručně šitá zvířátka a panenky
„Plyšový medvěd vytváří medvědí pohodu. Moji medvídci a panenky putují
jako dárky do různých zemí, nejdále cestovali do Austrálie a Japonska. Kromě

Černé naplněním dětského snu o duhových kuličkách. Vznikají již po staletí
tradičním způsobem – navíjením rozžhaveného barevného skla na drátky. Korálky je dále možné zdobit dalšími sklářskými technikami (nálepy, přejímání)
nebo přidáním zlata, stříbra či avanturinu. Z hotových perlí lze vyrábět komponované šperky, ale nejlépe vyniknou jako
solitéry.
Kontakty:
Lucie Černá
Filipova Hora 11, 344 01 Domažlice
mobil: +420 724 824 480
lu.cerna@email.cz
www.vinutky.estranky.cz

Pstruh duhový
a siven americký
Pstruhařství Mlýny nabízí zákazníkovi
přímý kontakt s rybami. Ryby mu plavou
přímo pod nohama a pak už stačí si jen
ukázat na vybraný kousek a je jeho.
Pstruhy zde chovají v čisté šumavské přírodě na říčce Spůlce. Ryby tu rostou již
od plůdku a jsou krmeny krmením, které
splňuje nejpřísnější kritéria na výživu ryb
i ochranu životního prostředí. Protože

Chléb bez „éček“ Libín,
Chléb bez „éček“ Boubín
Oba druhy chleba jsou vyráběny převážně ze žitné mouky a žitného kvasu,
bez přídavných látek. Receptury vycházejí z tradičního šumavského chleba
a tvoří základ nové řady spotřebitelsky
příjemnějších produktů. Chleby se vyznačují zlatohnědou, dobře propečenou
kůrku. Mají pružnou a pórovitou střídu,
oválný nebo kulatý tvar s přirozeně dlou-

Kontakty:
Petr Štýs
Procházkova 339, 339 01 Klatovy
mobil: +420 603 164 714
stys.petr@seznam.cz
http://rezbarstvi.eu

Tradiční voskařství
Voskařství patří k nejstarším řemeslům, které téměř vymizelo po roce 1948,
ale dnes se opět vrací. Výrobky ze včelího vosku jsou 100% přírodní produkt
a obsahují energii slunce, země a květů.
Pan Mareška, který si oblíbil tento svět
plný medové vůně a symbolického plamínku svíčky, vyrábí celou řadu výrobků ze včelího vosku. Krásná medová

ruční výroby se zabývám i opravami starých i nových plyšáků,“ říká paní Mathausová. Panenky a medvídci jsou celí
ušiti ručně. Použity jsou běžné oděvní
materiály – plyš, plsť, vlna, kůže apod.

hou trvanlivostí. Chléb Libín bez „éček“
se vyznačuje příjemnou chlebovou chutí.
Chléb Boubín bez „éček“, který je navíc
obohacen o špaldovou mouku a vzácnou
kamutovou mouku v bio kvalitě, má i vyšší nutriční hodnotu. Chléb se vyznačuje
příjemnou chlebovou chutí s jemným nádechem po mléčném kvašení (chuť je
dána obsahem jogurtu v těstě). V obchodech budou k dostání oba druhy chleba
letos na jaře.
Kontakty:
Vladimír Cais
Sídliště 385, 384 22 Vlachovo Březí
tel.: +420 388 320 021
fax: +420 388 320 068
mobil: +420 602 191 630
pekarstvicais@iol.cz

udržitelný rozvoj pro Pstruhařství Mlýny
není pouze fráze, ale nutnost, chová ryby
v nejmodernějším zařízení svého druhu
v ČR – recirkulační systém spotřebovává
minimum vody a do okolí neodtékají
žádné odpadní látky. Součástí pstruhařství je také moderní zpracovna sladkovodních ryb.
Kontakty:
Pstruhařství Mlýny
Vacov – Žár 25, 384 73 Stachy
tel./fax: +420 388 431 036
mob.: +420 603 888 542, +420 731 446 340
info@pstruharstvi.cz
www.pstruharstvi.cz
Kontaktní osoba: Dominika Bláhovcová
Otvírací doba:
Út-Čt 13-18h, Pá-So 9-18h, Ne 15-18h

Čajové pečivo

Houby ze Šumavy
Sušené houby se balí na Turnerově
chatě, historické roubené stavbě uprostřed naučné stezky Povydří mezi Antýglem a Čeňkovou pilou. Jsou nejdůležitější složkou zdejší proslulé houbové

polévky, prezentované v četných mediích
i v České televizi. Lesní houby nalezené
prozkoušenými sběračkami v hlubokých
šumavských hvozdech se tradičním způsobem suší a ručně plní do celofánových
sáčků a proutěných ošatek různých velikostí. Výsledkem je nejenom suvenýr
z pobytu na Šumavě, ale i přísada do jídel anebo základ na houbovou polévku
podle receptu, který je součástí balení.
Sušené houby mají trvanlivost jeden rok.
Kontakty:
Ječmínek s.r.o.
Turnerova chata – Povydří
341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234
mobil: +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Kontaktní osoba: Jaroslav Zelinger

Cukrářské výrobky
– jako od maminky
Naše výrobky dodáváme do vlastních
prodejen a též ostatním podnikatelům
v rámci rozvozů po Domažlicku, Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku. „Rodinným stříbrem“ je produkce zákusků z hotelu Fialka. Jejich základ tvoří rodinné
recepty cukrářského mistra p. Karla Sedleckého. Cukrářské výrobky jsou zhoto-

Čajové pečivo z Cukrárny Eva je to
nejlepší na váš stůl. Majitelé své výrobky nabízeli již dvakrát na Pražském hradě při oslavě založení československého

Vinuté perle z Českého lesa
Skleněné perle se rodí v žáru ohně,
snoubí v sobě všechny fascinující vlastnosti tohoto ušlechtilého materiálu: křehkost a pevnost zároveň, jeho schopnost
propouštět světlo, nechat vyniknout nekonečné paletě barev. Každá perla je originálem. Vinuté perle jsou podle paní

nebo jako vánoční cukroví. Jednotlivé
druhy lze objednat zvlášť.
Kontakty:
Cukrárna Eva
Náměstí 61, 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 380 746 219
fellegiova@seznam.cz
www.cukrarna_eva.vyssibrod.cz
Kontaktní osoba: Eva Fellegiová
Otvírací doba prodejny:
říjen-červen Po-Ne 8-18h
červenec-září Po-Ne 8-19h
Otvírací doba cukrárny:
říjen-červen Po-Ne 9-19h
červenec-září Po-Ne 9-20h

státu našim vládním představitelům. Jejich výtečnost okusily i známé české
hvězdy divadelní a hudební scény. Čajové pečivo je vyrobeno původní recepturou z kvalitních surovin. Ochutnáte laskonky, kokosky, třené linecké světlé
i tmavé, košíčky plněné krémem, linecké
koláčky, jádrové rohlíčky a oválky. Vše
je v malém provedení tak, aby co nejlépe
zdobily váš stůl. Pečivo je možné zakoupit v průběhu celého roku a je vhodné na
svatební stůl, k jiným rodinným oslavám

veny z klasických surovin (mouka, máslo, mléko, čerstvá vejce, lískové oříšky,
čokoládová poleva, kakaový prášek
a šlehačka) bez použití směsí, ztužovačů
a chemických přísad. K dohotovení se
používá kompotové ovoce nejlepší kvality, jedná se výhradně o ruční výrobu.
Kontakty:
Západočeské konzumní družstvo Sušice
nám. Svobody 135, 342 58 Sušice I
tel.: +420 376 528 001-7
fax: +420 376 526 582
pr350su@zkdsusice.cz
www.zkdsusice.cz
Kontaktní osoba:
Jiřina Jaklová - jaklova@zkdsusice.cz
Otvírací doba:
Po-Čt 6-18h, Pá 6-19h,
So 6,30-12h, Ne 8-12h
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Kraj Arber, srdce Bavorského lesa Změřte si své síly při biatlonu
- ráj pro dovolenou při každém ročním období
Sníte o pěších túrách, výletech na kole
nebo horské cyklistice na čerstvém čistém
vzduchu?
Toužíte sáňkovat, lyžovat a nebo jezdit
na běžkách v překrásné zimní krajině?
Láká Vás golf, vyjížďky na koních
nebo dokonce i romantické projížďky kočárem v nedotčené přírodě? Schází Vám
kulturní vyžití a máte zájem o seznámení
s oceněnými uměleckými řemesly? Což
takhle strávit rodinnou dovolenou v nedotčené přírodě!
Proč nadále jen snít? Navštivte Bavorský les! Přímo v srdci té největší a snad
i nejpůvabnější přírodní oblasti střední
Evropy se nachází region ArberLand. Je
to idylický kousek Země, kde se příroda,
sport a kultura, zábava, akce a odpočinek
navzájem doplňují.
Tento kraj je v zimním období jedním
z nejlepších míst, které s jistotou nabízí
zasněžené oblasti k využití všem sportovcům se zálibou v zimních sportech. Od
začátku jara až do podzimu si zde přijdou
na své hlavně milovníci cyklistiky a pěších túr. Celoročně jsou k využití nabídky
na trávení volného času nejen pro mladé,
ale i pro věkem pokročilé - zkrátka zajímavý a zábavný program pro celou rodinu. Ani nemluvě o na sezónně nezávislých kulturních akcích a světově proslulé
Sklářské cestě, podél které se stalo sklářství světově uznávaným mistrovským řemeslem.

I co se týče ubytování, je zde velký výběr. Od 4-hvězdičkového hotelu přes ubytování v soukromí, až po rustikální nocleh
na statcích, zkrátka o každého je zde postaráno, a to po celý rok. Proč nadále jen
snít? Přijďte a přesvědčte se o přednostech regionu ArberLand, o jeho přirozené
kráse, srdečné povaze a pohostinnosti
jeho obyvatel.
Plánujte Váš pobyt v regionu ArberLand v Bavorském lese společně s námi.
Už se na Vás těšíme!
Touristisches Service Center
Amtsgerichtstraße 6 – 8
94209 Regen • Německo
tel.: +49 (0) 9921 / 96 05-2100
Fax: +49 (0) 9921 / 96 05-2101
redaktion@bayerischer-wald.info
www.bayerischer-wald.info
www.bavorskelesy.cz
Kontaktovat nás můžete:
Po-Pá 8–20h So, Ne, svátky 9 – 20h

Zimní výlet ke Skleněnému
lesu města Regen

Carolin Reiber, Helmut Kohl a další
prominentní hosté již kráčeli regenským
„Skleněným lesem“, který se nachází
u paty hradní zříceniny Weißenstein. Na
křemenném skalisku bílé barvy na kopci Großer Pfahl vyrůstá na ploše 2 000
m² les. Nikde jinde nenajdete jemu rovného. Do výše pěti metrů se zde vypíná
26 skleněných jedlí, smrků, buků, borovic a osik třpytících se všemi barvami
od modré přes hnědou až po zelenou.
Stvořitelem tohoto lesa je pan Rudi
Schmid, umělec z obce Raubühl u Viechtachu.

Největší kouzlo má „Skleněný les“,
když ho v zimě přikryje tenká vrstva
ledu. Tato pozoruhodnost je cílem výletů s průvodcem organizovaných městem Regen. Pod vedením přírody a krajiny znalého průvodce se návštěvníci
dozvědí veškeré zajímavosti o původu
„bílého kamene čarodějnic“, jak je pojmenována křemenná žíla na kopci
Großer Pfahl nebo proč se říká věžní
konstrukci hradu Weißenstein „Žravý
dům“.
Pěkným zakončením túry bude jistě
skleněný uzel v Kurparku. Tato trubice
z křišťálu je symbolem sítě míru, kterou
mají být propojeny všechny národy.
Tourist-Information Regen
Schulgasse 2
94209 Regen
tel.: +49 (0) 9921/60426
fax: +49 (0) 9921/60433
tourist-information-regen@t-online.de
www.regen.de

Nejen díky sportovním úspěchům německých reprezentantů (Magdalena Neuner, Uschi Disl nebo Michael Greis) se
v Bavorsku stále zvyšuje obliba biatlonu.
Ale nemusíte zůstat jenom v roli diváka,
neboť na úpatí Velkého Javoru nabízí
Zemské centrum pro výkonnostní lyžování s lyžařskou stanicí Hohenzoller (nejen) rekreantům jedinečnou možnost vydat se na trasu jako vrcholoví biatlonisté.
Nejprve ukázat svoji kondici na běžkách, potom s rozbouřeným pulsem zachovat na střelnici klidnou ruku – na základě tohoto protikladu je biatlon mezi
sportovci považován za jednu z nejobtížnějších disciplín vůbec. Dramatičnost
závodu se zde ještě mnohonásobně zvyšuje chybnými výstřely. Ty mohou totiž
stát vedoucího běžce téměř jisté vítězství.
Stále více lidí stojí podél běžecké trasy
nebo sedí před televizorem, když probíhá
závod Světového poháru v biatlonu. Při
volbách německého sportovce či sportovkyně roku obsazují biatlonisté již tradičně přední příčky. A přirozeně narůstá

Jubilejní rok zahájil pan starosta Herman Brandl. 1. ledna přivítal Nový rok
v poledne na dvoře areálu základní školy.
V historických oblecích se podával sekt.
Divadelní spolek nás zavedl do minulosti
a oživil založení obce scénou ze hry Graf-Arno-Sage od Franze Mothese.

V sobotu 28. února se veřejnosti oficiálně představí nová arnbrucká kniha „Arnbruck – ein Dorf im Zellertal“ od pana
spisovatele Svena Bauera. V neděli 29.
března ve 14 hodin pořádá Spolek podpory lidové hudby 35. setkání arnbruckých
muzikantů a zpěváků. Z inovační skelné
hutě weinfurtnerské skelné vesnice vyšle
Bayerischer Rundfunk 26. dubna v 9 hodin „Pozdravy z Arnbrucku“.
Další vrchol oslav se koná první víkend v červenci: k tradičnímu patrociniu
kaple Liebfrauenkapelle („Kirchei – Kirwa“) očekáváme v sobotu 4. července
účast opata kláštera Niederalteich Maria-

Jednu z mála příležitostí máte v lyžařské
stanici Hohenzoller u Javorského jezera.
Zde najdou vynikající podmínky nejen
běžkaři, ale i biatlonisté. Ať už jste na dovolené, nebo chcete dosáhnout vyvrcholení
jednodenního výletu, ať už jste sami, nebo
ve skupině – osm různých úseků trasy
a jedna střelnice s 30 drahami splní téměř
všechna přání. Odpovídající nabídku zde
najdou nejen profesionální biatlonisté, ale
i ambiciózní amatéři a zvědaví nováčkové.
Jednou sami držet v rukou biatlonovou
malorážku – to je v Zemském centru pro
výkonnostní lyžování Javor možné po celý
rok. Pod odborným vedením si to může
každý vyzkoušet a naučit se střílet.
Také pro firmy, které chtějí překvapit
svoje zaměstnance nebo zákazníky mimořádným zážitkem, stojí nabídka biatlonu
lyžařské stanice Hohenzoller více než za
úvahu.
Nejdůležitější informace najdete též na
www.arber-skistadion.de.

Der Skadi Loppet v Bodenmaisu
v Bavorském lese
Každý rok v březnu se stává Bodenmais Mekkou běžkařů z celé Evropy.
Jak špičkoví sportovci, tak i široká veřejnost navštíví tratě pod Velkým Javorem, aby ukončili zimní sezónu. V bodenmaiském centru je zaručeno, že
i v březnu najdou běžkařští idealisté
z celé Evropy dobré podmínky, jelikož
je zde sníh v tomto období téměř jistý.
Termín je v Německu jedinečný a tím
i poukazuje na to, jak velká je zde,
v nadmořské výšce 1100 až 1400 metrů,
jistota sněhu. Mezinárodní osobnosti
tohoto odvětví sportu bojují spolu
s amatéry o titul, čest a proslavené poháry firmy Joska, která má sídlo v Bodenmaisu. Velmi napínavá je pro amatéry možnost si své síly změřit se

Aktivně i v zimě
Kde jsou zimní sporty jako je sjezd
a běh na lyžích, nordic cruising, sáňkování, pěší túry na sněžnicích nebo bruslení
jako doma? Přece v Bavorském lese! Ten,
kdo má pohyb o zimní dovolené rád, tu
najde ideální podmínky a jistotu sněhové
pokrývky.
Zima v Bavorském lese Vám jistě učaruje, ukazuje se zde totiž po své nejhezčí
stránce, plná sněhu i slunce. Toto již dávno není známo jen lyžařům, také běžkaři

1209 – 2009: Arnbruck slaví 800 let
Arnbruck leží idylicky ve středu údolí
Zellertal mezi městy Bad Kötzting a Bodenmais. Tato obec, čítající 2000 obyvatel, jistě potěší turisty trávící zde dovolenou, výletníky i místní skvělým a pestrým
programem, jímž chce upozornit na 800.
výročí vzniku. Rozmanité akce se konají
v průběhu celého roku.

touha u stále většího počtu lidí si to také
osobně vyzkoušet.

nuse Biebera. K tomuto klášteru příslušel
Arnbruck v letech 1209 - 1803. V neděli
5. července uvidíte ve 14 hodin velký
slavnostní historický průvod. Na něm se
budou podílet všechny místní spolky. Návštěvníky k setrvání jistě zláká velmi rušný středověký trh.
Již dnes upozorňují velké reklamní
billboardy na začátku obce na slavnostní
představení „Skleněný chléb“ od paní
Brigitte Prock, které bude uvádět divadelní skupina Arnbruck v průběhu srpna
a září 2009 každý pátek a sobotu v inovační skelné huti ve skelné vesnici Weinfurtner (Innovationsglashütte - Glasdorf

Zeptejte se místních
... jak se vaří pravá
Šumavská zelnice
1 cibule, lžíce sádla, hladká mouka, 200 g
uzeného bůčku, 50 g slaniny, 400-500 g
kysaného zelí, 1 lžíce sladké mleté papriky,
150 ml zakysané smetany, 0,5 kg brambor,
mléko, máslo, sůl, kmín, bobkový list
Cibuli a slaninu nakrájíme nadrobno,
orestujeme na sádle. Až je cibulka pěkně
dozlatova, zaprášíme moukou a uděláme
zásmažku. Poté přidáme papriku a krátce
zpěníme. Zalijeme vodou, přidáme pokrájené kysané zelí a nadrobno nakrájený bůček, bobkový list, drcený kmín a přisolíme.
Když je zelí měkké, zjemníme polévku zakysanou smetanou a podle potřeby dochutíme. (Pokud je zelí příliš kyselé, můžeme
přidat trochu cukru).
Brambory nakrájíme, osolíme a dáme
vařit zvlášť. Když jsou vařené, slijeme
vodu, přidáme teplé mléko, máslíčko
a brambory rozšťoucháme na hladkou
bramborovou kaši.
Pokrm servírujeme tak, že na talíř nalijeme polévku a doprostřed vložíme porci
bramborové kaše. Je to vynikající sytá krmě,
a proto stačí i jako hlavní a jediné jídlo.

... na tradiční pokrmy
Bavorského lesa
• Předkrm - Obazta
Přísady pro 4 osoby: 350 g zralého
Camembertu, 175 g Frischkäse (tvarohová pomazánka), 6 polévkových lžic másla,
sůl, pepř, ½ lžičky mletého kmínu, ½ lžičky
sladké papriky, 2 cibule, 3 lžíce piva
Příprava: Camembert rozmačkáme vidličkou najemno. Přidáme frischkäse
a dobře promícháme. Do vzniklé hmoty
vmícháme máslo a koření. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno a přidáme do
pomazánky. Nakonec přelijeme pivem
a vše znovu promícháme. Podáváme
s chlebem a čerstvými ředkvičkami.

světovými špičkovými vzory. Závody
jsou současně finálem běžkařské série
pořádané Německým lyžařským svazem.
Mezinárodní SUBARU Skadi Loppet
bude hodnocen pro EUROLOPPET Serii. V této sérii je spojeno 15 největších
lyžařských maratónů v Evropě.

zde vychutnávají svůj sport od listopadu
až do jara na výškových nebo vyhlídkových trasách. Pěší turisté zase milují rozsáhlé pochody na kilometry dlouhých
upravených cestách.
Proto také Vy objevte tuto kouzelnou
zem při putování na sněžnicích nebo při
nordic cruisingu ve vyšších polohách národního parku, stejně jako při nordic walkingu v létě, obejděte svižně sedlo Arberu.
Přijeďte si zasáňkovat, zabruslit nebo jen
vychutnat zimní radovánky a krásu zasněžené krajiny vystřižené jako z pohádky!

Weinfurtner). Toto divadlo s cca 60 spolupracovníky na jevišti i za kulisami vede
už od roku 1988 pan režisér Peter Vogl.
Premiéra představení se koná v sobotu 8.
srpna 2009. Plánováno je do 12. září 2009
celkem jedenáct repríz.
Výročí může slavit i mnoho dalších arnbruckých spolků: Spolek Bavorský les
(Der Bayer. Wald-Verein) slaví 100 let
pomníku „Waldschmidt-Denkmal“ na Riedelsteinu, sportovnímu klubu bude
60 let, od sportovním klubem zřízenému
Heimatfestu 40 let a místnímu svazu CSU
50 let.
O Silvestru 2009 zakončí na návsi jubilejní rok ohňostroj a pořádná muzika.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.arnbruck.de.

• Hlavní jídlo - Pichelsteiner
Eintopf (vydatná polévka)
Přísady pro 4 osoby: 200 g hovězího
masa, 200 g vepřového masa, 80 g telecího
nebo jehněčího masa, 400 g brambor, 3 cibule, 250 g mrkve, 250 g celeru, 250 g pórku, 3 polévkové lžíce oleje, ¾ l vody, sůl,
pepř, sladká paprika, 2 snítky petrželky
Příprava: Maso nakrájíme na kostky.
Brambory a cibuli oloupeme a nakrájíme
taktéž na kostky. Zeleninu očistíme, omyjeme a nakrájíme na malé kousky. Na horkém oleji prudce osmahneme nejprve cibuli poté hovězí, vepřové a telecí. Přidáme
brambory, zeleninu a koření a zalijeme
vodou. Přikryjeme a při mírném varu dusíme cca 60 minut. (Pokud je nutné, přidáváme vodu.) Ochutíme, petrželku nasekáme najemno a přidáme před podáváním
do polévky.

• Moučník - Houskový trhanec
se šípkovým sněhem
Přísady: 8 housek z předchozího dne,
⅜ – ½ l mléka, sůl, 3 – 4 vejce, tuk na zapečení, mouč. cukr nebo cukr se skořicí
na ozdobení, 2 – 3 lžíce šípkové dřeně
nebo šípkové marmelády, 3 vaječné bílky
(chlazené), 90 g cukru, šťáva a kůra z jednoho citrónu, popř. šlehačka
Příprava: Housky nakrájíme na plátky
nebo větší kostky a zalijeme vejci ušlehanými se solí a mlékem. Necháme 3 – 4
minuty uležet. V pánvi na rozpáleném
tuku opečeme za častého otáčení housky
dozlatova. Podle chuti posypeme cukrem
a podáváme na teplém podnose. Vyšleháme velmi tuhý sníh z bílků (nejlépe el.
ručním šlehačem), pomalu přisypáváme
za stálého šlehání cukr, hoblinky citrónové kůry, šípkovou dřeň a citrónovou šťávu. Stále šleháme na nejvyšší stupeň, až je
hmota pevná a lesklá. Servírujeme vychlazené ve skleněných miskách nebo
skleničkách, podle chuti ozdobíme ušlehanou smetanou nebo ji přidáme rovnou
do sněhu z bílků při šlehání.
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Poznejte neznámá místa Šumavy
Hadí vrch
Území, někdy nazývané Kochánovské
pláně, leží mezi Javornou a Hartmanicemi. Při pohledu od sušického Svatoboru
je tvoří nejvýraznější šumavský hřbet
táhnoucí se od západu k jihovýchodu –
jakási první šumavská horská hradba.

Pláně samotné leží na vrcholech této horské vlny. Hřbet je v těchto místech pozvolný, místy plochý, jen výjimečně tvoří výraznější vrcholy. Ale i Javorná, už
z dálky identifikovatelná jako izolovaný
vrcholek, nakonec při blízkém kontaktu
vyhlíží jen jako mírná, oblá vyvýšenina.
Žádné skály, žádné skalní zuby, žádný
dramaticky utvářený terén.
Přesto je to území, které nabízí naprosto úchvatné scenérie. A přitom je pro
svou terénní nenáročnost tak snadno dostupné! Skutečným králem estetických
scenérií je Hadí vrch a zaniklá osada
Zhůří s údolím řeky Křemelné. Přijít sem
lze ze čtyř hlavních směrů: od silnice
Klatovy – Železná Ruda, tedy z místa
zvaného Starý Brunst, nebo od parkoviště na Staré Huti, také z osady Keply
a dále od Javorné. Čeká Vás 3 až 5 kilometrová procházka na mírnou a zřetelně
odlesněnou vyvýšeninu, ze které se vám
otevře výhled na všechny dominanty západní části Šumavy. Jako na dlani budete
mít Pancíř, téměř schovávající Jezerní
horu, uvidíte Malý i Velký Javor, otevře
se vám velkolepý výhled na hřbet Polomu a Plesné se Ždánidly. A když se otočíte směrem k jihovýchodu uvidíte až ke
kaňonu Křemelné korunovanému ostrým
zubem Antýglu.
Ještě před šedesáti lety patřila krajina
Hadího vrchu civilizovanému kulturnímu prostoru Evropy. Zhůří bylo velkou
vesnicí s kostelem, hřbitovem, hospodou
a dvěma školami. Sám Hadí vrch byl

rozčleněn mezičkami a kamennými snosy na políčka a loučky. Lesa tu bylo pramálo. Pak ale následovalo padesát let,
kdy se území stalo součástí vojenského
prostoru a vše se změnilo. Jakoby se vývoj vrátil někam do počátků 16. století:
domy zcela zmizely, políčka a louky pokryla stará tráva a nálety stromů. Zmizel

pravidelný rytmus života lidí, zmizely
geometrické tvary polí, záhumenků
a dvorů... Diktát přírody je až děsivý ve
své jednoznačnosti. V tom, jak rychle
a dokonale dokáže zahladit veškeré stopy usilovné lidské práce. Jak se z ničeho
vydává na nové životní cesty, jejichž
nádhera bere dech...

málo míst, kde si můžete užít dojmu
oněch starých Klostermannovských
scenérií. Takovou krajinu najdete třeba
mezi Michalovem, Nicovem a Popelní
horou. Vstoupit do ní lze v Nicově, pak
se vydáte na Studenec a Krousov a vrátit se můžete po lesní cestě od přírodní
rezervace Pod Popelní horou. Nebo
můžete zajet do osady Stachy-Chalupy
nedaleko Šebestova a odtud se vydat
k Popelní hoře. Další hezká cesta vede
ze Stach-Michalova vzhůru na západ.
Kdo četl Karla Klostermanna, rychle
se vtělí do problémů soudního sluhy,
který tady, mezi rozptýlenými samotami, hledal adresáta, jehož jméno nesla
každá druhá usedlost. Je to krajina pastvin, luk a malých políček. Od Stašské
kotliny zprvu mírně, pak přece jen ostřeji stoupá k Popelní hoře. Cesty jsou
vesměs kamenité, vroubené mezemi
s pokroucenými jeřáby a břízami, pole
a pastviny obklopují malé i obrovské
hromady kamení nanošené z polí v posledních pěti stech letech... A v tom
všem rozházené chalupy. Ty staré šumavské, s obrovitými, jako okolní kopce oblými střechami, pobité omšelými
prkny nebo zašedlým eternitem, obložené polínky připravenými na dlouhou
zimu. A jaký je tu nádherný výhled! Na
Šebestov a směrem k Vacovu, ale ještě

Společenské, kulturní
leden - květen 2009
31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5. soboty
Veřejné pečení v obecní peci
LENORA

Veřejné pečení (chléb, housky, lenorské placky)
v obecní peci každou poslední sobotu v měsíci.
Info na www.lenora.cz/lenora

20.12. 2008 - 7.3.
Apre Ski • LIPNO

sobota - sobota

Zábavné odpoledne (APRE SKI) - každou sobotu
od 14 do 16 hod., pro všechny příchozí děti do
Foxparku kapitána Lipánka.
Info na www.lipnoservis.cz

12.12. 2008 - 30.4. pátek
Sousedé pod jednou střechou
KAŠPERSKÉ HORY • GALERIE
MUZEA ŠUMAVY

Slavnostní vernisáž výstavy fotografií. Velkoplošné fotografie unikátní přírody obou národních
parků - Šumava a Bavorský les. Součástí výstavy
budou i ukázky uměleckých řemesel, lidové architektury, zvyků a tradic.
Info na www.renesance-gabreta.info

Tradiční selský trh ku příležitosti dne patrona sv.
Sebastiana. Info na www.regen.de

24.1. sobota
Fidelia – velká masopustní party
SCHEIBENFELD • CENTRUM
ZIMNÍCH SPORTŮ

Asociace českého snowboardingu Vás zve na šestý ročník série závodů pod názvem „4x4 Český
pohár ve freestyle snowboardingu“. Na programu
série jsou celkem 4 závody.
Info na www.snowboarding.cz/?zavody=4x4

Tohle je malý, sotva dvouhodinový
výlet. Nevažte se jen na značené cesty
KČT… Tady nezabloudíte. Krajina je
otevřená, přehledná a bezpečná.
Pavel Hubený

dny jsou úterky a čtvrtky pro oblast
v jehož rámci chce Správa Národního
Srní a soboty jsou vyhrazeny pro jih
parku Šumava návštěvníky seznamovat
Šumavy. Navíc je možno
s divokými zvířaty žijícími dnes nebo
si dohodnout pro skupi- • Železná Ruda
původně v minulosti na Šumavě. KroVELKÝ BOR
ny od 10 do 30 osob inmě výběhů s rysem, jeleny, vydrou
dividuální termín mimo
a dalšími, včetně voliér s dravými
BERANKY
Modrava
stanovené dny. Začátek exptáky, budete moci v budoucnu
• •
Kvilda
kurze se posouvá v odpoledpozorovat i zvířata, která zde již
ních hodinách podle západu
byla v průběhu staletí utváření
slunce. Pro samotnou exkurzi pokrajiny člověkem vyhuStrážný •
čítejte s cca 2 hodinami. Dostatečně se
bena, např. zubra, medStrožec •
oblečte, abyste vydrželi v klidu, bez ruvěda a vlka.
U HERCIÁNA
šivého pohybu a v tichosti sedět. Může
Při pobytu na Šu•
Nová Pec
se Vám hodit dalekohled a zvířecí scemavě Vám přenérii můžete zachytit i fotoaparátem.
jeme co nejúžasnější
Pozorovací
Pozorování je bezplatné.
zážitky při pozorovámísta
ní divoce žijících zvířat!
Pozorovatelny divokých zvířat jsou
pouhým začátkem rozsáhlého projektu
Mgr. Josef Štemberk
Správa NP a CHKO Šumava
nazvaného „Zoologický program“,

Tradiční závod na 45 km a 22 km klasicky a 20
km volně. Závod je vypsán jako mezinárodní a je
zařazen do kalendáře FIS.
Info na www.skimaraton.cz

22.2. neděle
Masopustní průvod • KOLLNBURG

Tradiční masopustní průvod skrz Kollnburg. Následuje pohoštění masopustní polévkou v sále
hostince Burggasthof. Info na www.kollnburg.de

22.2. neděle
Masopustní průvod města Regen
REGEN • NÁDRAŽÍ

Trasa průvodu povede od nádraží až k Faltersaal.
Info na www.regen.de

24.2. úterý
Bodenmaiský masopustní průvod
na masopustní úterý
BODENMAIS • STARÉ SPORTOVNÍ
HŘIŠTĚ - JAHNSTRASSE

30.1. - 31.1. pátek - sobota
4x4 Český pohár ve freestyle
snowboardingu
LIPNO • SKIAREÁL

Ještě dnes je možné nahlédnout do krajiny staré Šumavy. Téměř neposkvrněné a nezměněné. Takové, jaká bývala,
než přišla válka... Krajina tohoto rázu
je dnes už vzácná. Přes všechny snahy ochranářů se civilizace, spotřeba
a hlavně moderní styl stavění prosazují
téměř všude. Přesto ještě zbylo několik

21.2. - 22.2. sobota - neděle
XXIV. Šumavský skimaraton
KVILDA • MODRAVA

20.1. úterý
Sebastianimarkt
REGEN • OD NÁMĚSTÍ AŽ PO
FALTERFESTPLATZ

Prácheňský reprezentační ples.
Info na www.sumavanet.cz/horazdovice

11. ples města Prachatice - tento rok v rytmu šedesátých let. Info na www.prachatice.cz

Krousov

6. ročník otevřeného závodu v obřím slalomu pro
děti a mládež. Info na www.lipnoservis.cz

23.2. pondělí
Růžové pondělí s tombolou
ALLERSDORF • GASTHAUS BIELMEIER

30.1. pátek
Ples města Prachatice
PRACHATICE • SPOLEČENSKÝ SÁL
NÁRODNÍHO DOMU

úchvatnější je pohled na Stachy a vesničky kolem, na Jirkalov a kus Říhova,
Nový Dvůr a Boubín.

21.2. sobota
Kramolínský obřák LIPNO • SKIAREÁL

10.1. sobota
Prácheňský ples
HORAŽĎOVICE • KULTURNÍ DŮM

Masopustní party společnosti Fidelia s kapelou
„Midnight Ladies“. Info na www.arber.de

Pozorujeme divoká zvířata
(pokračování ze str. 1)
Pozorování v přezimovacích obůrkách probíhá od prosince do března,
přičemž zahájení sezóny je závislé na
výšce sněhové pokrývky, tedy na tom,
kdy tam jelení zvěř dorazí. Exkurzními
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31.1. sobota
IX. Reprezentační ples města Sušice
SUŠICE • KULTURNÍ DŮM SOKOLOVNA

Společenská událost, která se koná od roku 2000.
Každým rokem je zaměřena na jiné „historické
období“. Info na www.mkssu.cz

31.1. sobota
Západní Čechy – Náš soused
VIECHTACH • STARÁ RADNICE

Výstava ukazuje nejvýznamnější kulturní památky Plzeňského kraje. Výstava potrvá do poloviny
března během otevírací doby Turistického centra
ve Viechtachu. Vstup zdarma.
Info na www.viechtach.de

31.1. sobota
Galakoncert Pražského baletu
VIECHTACH • MĚSTSKÁ HALA

Galakoncert Pražského baletu, vystupuje pražský
komorní balet Pavla Šmoka. Návštěvníky koncertu čeká večer plný hudby a tance s klasickými
díly těch největších skladatelů.
Info na www.viechtach.de

1.2. sobota
O2 Rookie Cup 2009
LIPNO • SKIAREÁL

Asociace českého snowboardingu představuje již
třetí ročník série juniorských závodů pod názvem
„O2 Rookie Cup 2009“. Na programu série jsou
celkem čtyři závody.
Info na www.snowboarding.cz/?zavody=crc

7.2. sobota
Setkání s hvězdou a olympijskou
vítězkou v biatlonu Uschi Disl
BRETTSCHACHTEN • LANGLAUFZENTRUM

Máte možnost se setkat s olympijskou vítězkou a popovídat si o biatlonu. Info na www.bodenmais.de

15.2. - 20.2. neděle - pátek
Mezinárodní divizní
lyžařské mistrovství
ARBERSEE • LANDESLEISTUNGSZENTRUM

Účast 26 zemí, 15.2.2009 v 18:30 slavnostní zahájení v aule v Langdorfu.
Info na www.langdorf.de

Masopustní zábava se živou hudbou (masky jsou
vítány). Info na www.kollnburg.de

Všechny spolky a sdružení zobrazí opět témata,
která jsou pro Bodenmais aktuální.
Info na www.bodenmais.de

7.3. sobota
Karneval na sněhu
ZADOV • RELAX ZADOV (U HOREJŠŮ)

Program má dvě části - slalom na lyžích (jízdy
masek), disko. Info na www.sumava-zadov.cz

10.3. úterý
Mistrovství Evropy v curlingu
REGEN • ZIMNÍ STADION
Info na www.regen.de

13.3. - 15.3. pátek - neděle
XXVI. Západočeská oblastní
přehlídka amatérského divadla
HORAŽĎOVICE • KULTURNÍ DŮM

Západočeská oblastní přehlídka činoherního a hudebního amatérského divadla v Horažďovicích.
Info na www.sumavanet.cz/horazdovice/

13.3. - 15.3. pátek - neděle
Mezinárodní Skadi Loppet
BODENMAIS • LANGLAUFZENTRUM
BRETTSCHACHTEN

Běžkařské závody, amatéři a profesionální sportovci si spolu změří své síly. Ukončení zimní sezóny.
Info na www.skadi-loppet.de

14.3. sobota
Märzenbierfest
ALLERSDORF • GASTHAUS BIELMEIER

Tradiční březnová pivní slavnost s vystoupením
Bratra Barnabáše.
Info na www.kollnburg.de

22.3. neděle
Štítek města Prachatice • PRACHATICE

13. ročník tradiční přehlídky amatérských divadel
v ČR pro děti. Info na www.prachatice.cz

24.3. úterý
Štít města Prachatice • PRACHATICE

37. ročník tradiční přehlídky amatérských divadel
ČR. Info na www.prachatice.cz

28.3. sobota
Koncert a-cappella-Bandu „aMUsing“
VIECHTACH • MĚSTSKÁ HALA

Repertoár této skupiny sahá od A jako aMuSing
přes B jako Beatles, C jako Comedian Harmonists až po L jako Lionel Richie nebo W jako
Wise Guys. Info na www.viechtach.de

28.3. - 31.3. sobota - úterý
Parforsní hony Netolickou oborou
NETOLICE • ZÁMEK A ZÁVODIŠTĚ
KRATOCHVÍLE

Tradiční parforsní hony Netolickou oborou spojené s kulturní akcí a ukázkou parforsního honu na
koních se psí smečkou.
Info na www.netolice.cz, www.blanet.cz

5.4. neděle
Květná neděle
BODENMAIS • HŘBITOVNÍ KOSTELÍK

Tradiční svěcení palmových ratolestí (kočiček)
„Boimgart“ před hřbitovem. Následuje procesí
k bohoslužbě ve farním kostele. Po bohoslužbě
postní jídlo ve farním sále.
Info na www.bodenmais.de

Doma na ŠUMAVĚ

Zima 2009

a sportovní akce
12.4. neděle
Galakoncert bratrské kapely
Bodenmais
BODENMAIS • FARNÍ CENTRUM

Galakoncert o Velikonoční neděli. Kapelní mistr
Johann Kuchl. Info na www.bodenmais.de

12.4.-13.4. neděle - pondělí
Velikonoční pomlázka
BODENMAIS • FIRMA JOSKA KRISTALL

9.5. sobota
Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu • VIMPERK
Přehlídky a soutěž v mažoretkovém sportu.
Info na www.zstgmvimperk.cz

13.4. pondělí
9. Emmauský pochod 2009
ZWIESEL • THERESIENTHAL

22.5. - 23.5. pátek - sobota
Sušické slavnosti
SUŠICE • NÁMĚSTÍ V SUŠICI,
LESOPARK LUH NA FUFERNÁCH

16.4. čtvrtek
52. Velikonoční jízda na koních
REGEN • NÁMĚSTÍ

9:00 hodin bohoslužba, následuje jízda městem,
11:45 požehnání farářem města Josefem Edererem. Info na www.regen.de

16.4. - 19.4. čtvrtek - neděle
44. Mogul Šumava Rallye • KLATOVY

Nejstarší a jedna z nejprestižnějších automobilových rallye v České Republice - FIA Evropský
pohár. Info na www.pamk.cz

16.4. - 19.4. čtvrtek - neděle
18. ročník Historické Vltava Rallye
Klatovy • KLATOVY

FIA - mistrovství Evropy. Info na www.pamk.cz

24.4. - 26.4. pátek - neděle
Barokní jezuitské Klatovy 2009
KLATOVY • GYMNÁZIUM JAROSLAVA
VRCHLICKÉHO, MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KLATOVY, JEZUITSKÝ KOSTEL

Myšlenkový svět a víra barokního člověka ve
srovnání s dneškem – série přednášek, koncert
barokní hudby a slavnostní mše.
Info na www.katakomby.cz

25.4. sobota
Jarní koncert městské kapely
Viechtach e.V.
VIECHTACH • MĚSTSKÁ HALA

Návštěvníky čeká celá šíře nejlepší dechové hudby od tradiční přes klasiku a jazz až po hudbu
z muzikálů a filmů. Info na www.viechtach.de

25.4. sobota
11. ročník Motosprint 2009
„O pohár města Prachatice“
PRACHATICE

Zahájení motoristické sezóny na Prachaticku.
Motosprint na 1/4 míle s bohatým exhibičním
programem. Info na www.bikersbar.cz

25.4. sobota
Pálení sněhu na Velkém Javoru
VELKÝ JAVOR

Tradiční slavnost k ukončení zimní sezóny pro
horskou službu Zwiesel. S příchodem tmy bude
Velký Javor vidět z daleka jako hořící kříž z pochodní. Info na www.arber.de

Několikadenní celoměstská kulturní akce k zahájení turistické sezóny. Info na www.mkssu.cz

23.5. sobota
44. Horažďovická padesátka
OKOLÍ HORAŽĎOVIC

2. nejstarší turistický pochod v Čechách.
Info na www.sumavanet.cz/horazdovice

23.5. sobota
Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce
NETOLICE • NÁMĚSTÍ

Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce –
ukázky starých řemesel a staré techniky, kulturní
program po celý den, divadlo, pohádka, šermíři,
koncerty, občerstvení.
Info na www.netolice.cz, www.blanet.cz

28.5. čtvrtek
Mezinárodní festival komorní hudby
KLATOVY

Vystoupení českých a zahraničních umělců. Info
na www.klatovy.cz/icklatovy

28.5. čtvrtek
Klatovský karafiát 2009
KLATOVY A OKOLÍ

Tradiční pochod zaměřený na historické, kulturní
a přírodní památky okolí Klatov.
Info na www.sweb.cz/kct.klatovy

30.5. sobota
Author Král Šumavy (horská kola)
KLATOVY • MĚSTSKÉ LÁZNĚ, NÁMĚSTÍ

Největší (počtem účastníků) cyklistická akce
v České republice, horská kola 40, 70 a 105 km.
Info na www.sumavanet.cz/triatlon

30.5. - 31.5. sobota - neděle
Otava Cup • SUŠICE A OKOLÍ

15. ročník mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje. Info na www.mkssu.cz

Pozvánka k návštěvě
Aquaparku
v Horažďovicích
Zveme Vás k návštěvě Aquaparku
v Horažďovicích, který svou úrovní, vybaveností a službami patří mezi nejmodernější zařízení v České republice. Součástí

26.4. neděle
Časovka Švihov-Klatovy-Švihov
ŠVIHOV KD

Silniční závod. Info: www.sumavanet.cz/triatlon

30.4. čtvrtek
Mezinárodní festival komorní hudby
KLATOVY

Pražský rodák Lukáš Kándl se řadí na celém světě k nejvýznamnějším zastupitelům fantastického realismu. Vstup zdarma.
Info na www.viechtach.de

1.5. pátek
Zahájení turistické sezóny a oslavy
100 let výročí založení muzea
NETOLICE • NÁMĚSTÍ,
MUZEUM, NÁDRAŽÍ ČD

Zahájení turistické sezóny, vernisáž a kulturní program. Příjezd historického parního vlaku
z Českých Budějovic.
Info na www.netolice.cz, www.blanet.cz

3.5. - 8.5. neděle - pátek
50. mezinárodní sportovní týden
pěší turistiky v Rinchnachu
RINCHNACH

5 túr, odpolední grilování, jubilejní večer, vyznamenání. Info na www.rinchnach.de

Na mapky vydávané bezplatně v desetitisícových nákladech si již všichni
zvykli jako na samozřejmost. Pro hosty
území představují velmi dobrou pomoc
již při plánování tras před výletem. Vlastní orientace v terénu je poté vcelku snadná díky dobrému terénnímu značení. Odbočit z perfektně vytvarované stopy do
hlubokého sněhu příliš neláká, což ocení
ochránci přírody a zejména příroda se
svými zvířecími obyvateli.
Šumava není turistickou destinací podléhající módě. Disponuje vysokým podílem stálých hostů, kteří se sem rádi vracejí. Únosnost území, zdá se, dovoluje
usilovat o další hosty a těm nabízet zejména produkty šetrného, přírodě blízké-

ho turismu, jež jsou pro Šumavu tak typické. Zájem o ně na turistickém trhu
trvale narůstá. Jak ale tyto nové hosty
oslovit?
Nový zimní informační leták představuje Šumavu jako jednolité území, jež
má co nabídnout milovníkům zimy. Rozhodující finanční podpora na jeho vydání
přišla od Jihočeského kraje, přispěla také
Správa NP, obce a podnikatelé. Leták je
nabízen přednostně na zahraničních veletrzích a má i svoje dvojče v podobě letní
verze.
Stále významnější roli v našem životě
hraje Internet. Na webových stránkách
projektu
www.bilastopa.cz snadno naleznete
všechny aktuální údaje o lyžařských trasách, přípravě stop i nových možnostech
návštěvy našich sousedů v Rakousku
a Bavorsku. Zatím pozvolna se rozbíhá
informační systém o zcela aktuálním stavu údržby stop založený na načítání aktuálních dat z GPS, které jsou umístěny
přímo na rolbách pohybujících se v terénu. Každá novinka chce svůj čas na rozjezd, ale informační boom se nezastaví
ani zde.

celý servis okolo lyžařských stop perfektně fungoval, se společně starají Regionální rozvojová agentura Šumava – koordinátor projektu Bílá stopa a regionální
sdružení Šumava, Správa NP a CHKO
Šumava, Jihočeský a Plzeňský kraj a zejména města a obce regionu.
Finanční přínos pro region z dobře organizovaného zimního turismu je značný. Nicméně, realita sněhově slabších
zim posledních let i prognózy jejich možného budoucího vývoje jsou výzvou
k hledání alternativ, jak udržet hosty území i v podmínkách měnícího se klimatu.
Ale to už je jiný příběh.
Těšíme se na setkání na zasněžených
šumavských pláních!
Vladimír Silovský
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
info@bilastopa.cz,
www.bilastopa.cz

Organizace projektu Bílá stopa přináší
společnou starost, ale i radost. O to, aby

Za turistikou současně na Šumavu i do Bavorského lesa
K velkému kroku, jehož cílem je vytvoření společné turistické destinace
Šumava – Bavorský les, si nakročila
Regionální rozvojová agentura Šumava
a její bavorský partner Volkshochschule Regen. Připravili společný projekt,
kterým se propojí turistické nabídky
obou regionů, budou vznikat nové turistické produkty a rozšířené balíčky na
trávení aktivní dovolené pro různé cílové skupiny, například pro rodiny s dětmi, seniory, milovníky přírody nebo
mladé a aktivní. Tímto propojením návštěvník získá lepší přehled o turistické
nabídce, významně se mu rozšíří možnosti, jak kvalitně strávit svůj volný
čas, a to bez ohledu na počasí a roční
období. Samozřejmostí je společná
propagace - na základě marketingového plánu budou vydávány nové propagační materiály v českém a v německém jazyce, další ucelené informace
o turistické nabídce budou dostupné na
internetových stránkách naší společné
destinaci v obou jazykových mutacích.

Velký důraz je kladen i na zvyšování
kvality nabízených služeb a vzdělávání
personálu v oblasti cestovního ruchu.
První přínosy tohoto projektu mohou
zaznamenat návštěvníci Plzně, když
zavítají do nově otevřené informační
kanceláře (Martinská 9, Plzeň). Zde
mohou získat kompletní informace
o destinaci Bavorský les – Šumava.
Otevření další kanceláře bude brzy následovat již na jaře v centru Českých
Budějovic.
Veškeré aktivity projektu jsou rozděleny do 5-ti oblastí:
• Rozvoj a zlepšení přeshraničních nabídek a produktů v turismu
• Zřizování a zkvalitňování přeshraniční
infrastruktury pro cestovní ruch
• Marketing a podpora přeshraničního
uplatnění na trhu
• Podpora zvyšování kvality služeb – regionální certifikace
• Přeshraniční kooperace v oblasti destinačního managementu
• Vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Otevřené hranice umožňují větší mobilitu a podporují tím také u českých
i německých sousedů chuť cestovat, proč
této příležitosti nevyužít?
Regionální rozvojová agentura
Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
Kateřina Vlášková
tel.: +420 380 120 263
vlaskova@rras.cz
www.isumava.cz
Projekt „Turistický destinační management Bavorský les-Šumava“, byl
schválen k financování 15.10.2008 z programu Cíl 3, Přeshraniční spolupráce
Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko, bude spolufinancován Evropskou
unií, z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

„Investice do vaší budoucnosti“

Bruslení a lyžování přímo ve městě Vimperk

Vystoupení českých a zahraničních umělců.
Info na www.klatovy.cz/icklatovy

30.4.-29.5. čtvrtek
Umělecká výstava „Métamorphoses“ s Lukášem Kándlem
VIECHTACH • STARÁ RADNICE

Nejrozsáhlejší síť udržovaných lyžařských tras v Čechách je u nás, na Šumavě. Více než pět set kilometrů představuje lákadlo pro naše i zahraniční turisty.
Jak se o nás dozví?

KLATOVY • VÝSTAVNÍ SÁL HLAVNÍ BUDOVY VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE

Výstava při příležitosti restaurování barokní lékárny U Bílého jednorožce.
Info na muzeum.klatovynet.cz

Emmauská pouť (stará velikonoční tradice)
k theresienthalerské sklářské kapli v Rotkoterském lese, která slaví 110. jubileum, s krátkou
bohoslužbou a následným požehnáním sklářských objektů. Info na www.zwiesel.de

Bílá stopa na Šumavě – společná starost i radost

18.5. - 22.12. pondělí - úterý
Barokní lékárenství

Velikonoční zajíčci rozdělí 2000 skleněných velikonočních vajíček dětem.
Info na www.joska.com
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areálu je 62 m dlouhý tobogán, dětský bazének se dvěma skluzavkami, masážní
trysky pro děti, vodní kolotoč, perličková
lázeň, umělé vlnobití, kulový vodotrysk,
vzduchový rošt, chrlič vody, vodní hřib
a vodní a vzduchová lůžka s masážními
tryskami. Je zde i sauna, fitcentrum a horolezecká stěna. Občerstvení zajišťuje restaurace nabízející různé druhy minutek,
salátů, pití a lze ji navštívit i v plavkách
z bazénové haly. V letních měsících bude
k dispozici odpočinková terasa situovaná
na jižní stranu. Přijďte i Vy využít sportovního vyžití! Vaše spokojenost je pro
nás prvořadým cílem a těšíme se na Vaši
návštěvu.
Aquapark Horažďovice
tel.: +420 376 511 481
www.bazen.horazdovice.cz
Otevřeno pro veřejnost:
22.9.2008 - 30.6.2009
Po-Čt 13-22h, Pá-Ne 9-22h

Návštěvníci města Vimperk mají jedinečnou příležitost se v zimních měsících
aktivně sportovně pobavit přímo ve
městě.
V centru Vimperka se nachází zimní
stadion, nabízející možnost aktivního
i pasivního odpočinku. Aktivně odpočinout si můžete při veřejném bruslení,
které probíhá většinou každý víkend
a o svátcích od 14.00 do 15,30 hodin
Aktuální informace najdete v programu
zimního stadionu na www.hcvimperk.cz
nebo můžete zavolat na telefon +420
388 414 900.
Na milovníky bílé stopy čeká ve Vimperku lyžařský běžecký areál na Vodníku. Technické zasněžování umožní
v tomto areálu plně pokrýt sněhem základní 2 km dlouhý okruh, který bude
díky další novince – prodloužení veřej-

ného osvětlení – celý kompletně osvětlen. Večerní veřejné lyžování je naplánováno na pondělí, středu a pátek od
17,00 do 19,00 hodin. Vimperský areál

instalována také on-line kamera
s aktuálními údaji o teplotě a vlhkosti
vzduchu a samozřejmě stavu úpravy
lyžařských tratí. Tyto a další informace
budou k dispozici na stránkách Ski klubu Šumava www.skisumava.cz.
Kdo by se snad sněhu a ledu brzy nabažil, ten ať si vybere některý z programů Městského kulturního střediska ve
Vimperku na internetové adrese www.
meks-vimperk.com.

Foto: Luboš Drenčeni

Vodník je také propojen s běžeckými
stopami „horní“ Šumavy přes bývalý
vojenský prostor Radost, dále k Brložskému jezírku, na Paseky a Šindlov,
kde se stopa napojuje na trasy Borovoladska, Zadova a Kubovy Huti. V průběhu letošní zimy by zde měla být na-

Srdečně Vás zveme do Vimperka užít
si zimu!
Turistické informační středisko
Náměstí Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: +420 388 411 894
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
V tomto čísle novin Vás můžeme poprvé seznámit s ubytovacími či stravovacími zařízeními, která získala
certifikát ŠUMAVA originální produkt®. V rámci celé Asociace regionálních značek se jedná o vůbec první udělení regionální značky službám.
Značka kromě kvality a ekologické
šetrnosti zaručí, že zařízení Vám poskytne vždy „něco navíc“ – například aktuální informace o regionu,
služby specifické pro region, regionální gastronomické speciality, tradiční šumavský vzhled budovy nebo
doplňkové aktivity pro turisty (výlety
s výkladem místního průvodce, vyjížďky na koních apod.).

Penzion Horská Kvilda

Penzion Horská Kvilda se nachází ve
stejnojmenné obci v centrální části Národního parku Šumava v nadmořské výšce
1055 m. Jedná se o nově postavený rodinný

penzion s prostornými apartmány. Apartmány jsou 2-5 lůžkové s vlastním sociálním zařízením, dobře vybavenou kuchyňkou a televizí. Poloha penzionu je ideální
pro pěší turistiku, cyklistiku, v zimě vedou
v těsné blízkosti penzionu upravené běžecké stopy.

u zrekonstruovaného hotelu Jenišov, který
leží u Horní Plané v CHKO Šumava v 740
m n. m. Z jeho balkonů je výhled na jezero, hotelová restaurace, kde při týdenních
pobytech ochutnáte minimálně jedno starošumavské jídlo, má příjemnou terasu se
zahradními šachy.

V penzionu je hostům k dispozici knihovna šumavské literatury. Jedná se o publikace, které v posledních letech vyšly
a pojednávají o životě na Šumavě. Součástí
jsou také aktuální průvodci Šumavou a mapy. V rámci ubytování je pro hosty zajištěna každodenní ranní dodávka čerstvého
pečiva. Milovníci houbaření mají k dispozici síta na sušení hub. Běžkaři si mohou
ošetřit své lyže na voskovacím profilu.
Ceník:
cena za apartmán/noc při obsazenosti
1-5 osob: 790,- až 1580,- Kč
Kontakty:
Penzion Horská Kvilda
Horská Kvilda 4
385 01 Vimperk
mobil: +420 724 296 177
info@horska.cz
www.horska.cz
kontaktní osoba: Simona Hnátková

Hotel Jenišov

Písečná pláž jezera Lipno s travnatou
loukou, lodičky, tenisové kurty, hřiště na
beach volejbal, dětské hřiště s klouzačkami a kempové chatky – to vše najdete

s pohostinností, kvalitní kuchyní a bohatou nabídkou služeb!
Ceník:
cena za dvoulůžkový pokoj/noc/vč. snídaně: 700,- až 1400,- Kč podle sezóny a délky pobytu
Kontakty:
Hotel Jenišov
Jenišov 253, 382 26 Horní Planá
tel.: + 420 380 738 184
fax: +420 380 738 680
mobil: +420 607 710 880
mail@hoteljenisov.cz
www.hoteljenisov.cz
kontaktní osoba: Markéta Zelenková

Aparthotel Šumava 2000
Přímo kolem hotelu probíhá jedna z mnoha
šumavských cyklotras, o kousek dál můžete nastoupit na vlak a projet se až k hranicím s Německem a Rakouskem, k procházkám lákají lesy plné hub a borůvek.
Hotel Jenišov nabízí veškeré zázemí pro
grilování a rybaření – půjčují zde lodě
s kotvami, uvaří nástrahy, zařídí rybářský
lístek a úlovky zmrazí nebo z nich v hotelové kuchyni připraví chutný oběd.
V zimní sezóně nabízí hotel Jenišov lyžování na rakouské straně Šumavy ve středisku Hochficht. Jako novinku pro jaro
2009 připravuje nový balíček služeb – pobyt s aerobikem určený maminkám s dětmi. Další širokou škálu nabízených služeb
najdete na www.hoteljenisov.cz.
Rezervujte si včas svoji dovolenou tam,
kde se nádherná šumavská příroda spojila

Aparthotel Šumava 2000 nabízí ubytování v srdci Šumavy formou útulných studií a apartmá s vlastní kuchyňkou a veškerým příslušenstvím. Vedle komfortního
ubytování na Šumavě nabízí Aparthotel
Šumava 2000 také kvalitní zázemí pro relaxaci a sport. Služby i ubytování vytvářejí
společně dobré podmínky i pro pobyt
s malými dětmi a miminky. Pro ještě větší
komfort našich hostů jsme v sousedící budově bývalé školky otevřeli dětské Centrum volného času Šumava 2000 – více viz
níže.
Vzhledem k tomu, že kapacita ubytování je jen 12 studií a 1 rodinný apartmán,
máme dostatek času, abychom se všem našim hostům individuálně věnovali a nabíd-

Dětské centrum v Kašperských Sušický mechanický betlém
Horách otevřeno i v zimě
Betlemářství na Šumavě a v Pošumaví
navazuje na staletou tradici místního řezbářství a v posledních letech opět ožívá.
Dva šumavští řezbáři Karel Tittl a Pavel
Svoboda, inspirováni vzpomínkou na
ztracené sušické jesličky, jejichž součástí
byla i stará Sušice, zhotovili v roce 2004
v prostorách Muzea Šumavy na sušickém
náměstí obdivovaný velký pohyblivý
betlém.

Pokud jste se rozhodli vyrazit na rodinnou dovolenou na zimní Šumavu, přijďte
se podívat do našeho dětského centra na
náměstí v Kašperských Horách. Pro Vás,
ale především pro Vaše děti je i v zimě
připravená vnitřní herna přes 100 m2 se
spoustou hraček a atrakcí, výtvarná dílna,
tělocvična a další příjemné zázemí.
me, pokud chcete vyrazit na delší výlet
na běžkách nebo celodenní lyžování.
U nás budou pod dohledem zkušených
tet jako v bavlnce.

Možná mají Vaše děti spoustu přebytečné energie i po návratu z lyží nebo
sáňkování... Přihlaste je k nám na zábavný odpolední program - od 5.1. do
6.3.2009 každý všední den od 16 do 18
hodin. Rádi Vám také Vaše děti pohlídá-

Centrum je otevřeno od pondělí do soboty od 10 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin, dle individuální dohody zajišťujeme
i celodenní hlídání. Veškeré podrobnosti
o našich službách najdete na adrese www.
sumava-volnycas.cz nebo na telefonu
+420 603 253 242.

Sušický mechanický betlém není pouze ten vánoční s jesličkami a zvířátky, ale
zavede nás zároveň zpět na starou Šumavu. Scéna narození Ježíše je zasazena do
zalidněného prostředí historické Sušice
a jejího okolí, s figurkami představujícími krajově typická řemesla a činnosti,
život na vesnici a v malých městečkách.

Mgr. Sabina Kmecová
Centrum volného času Šumava 2000, o.s.

K vidění jsou zde nejvýznamnější památky města Sušice a jejího okolí, sym-

Chanovický betlém
Vánoce v symbolice křesťanské víry
jsou spojeny se stavěním jesliček, s chvílí radosti, která podle biblických proroků
provázela příchod Spasitele na svět. Výroba a stavění jesliček – betlémářství, se
pak stává zálibou pro řadu lidových
umělců. Řezbářství – betlemářství vždy
patřilo v oblasti střední Šumavy a v Pošumaví ke staré tradici.
V čase předvánočním a o Vánocích
nově zdobil Chanovický skanzen unikátní dřevěný betlém, na jehož vzniku se již

Sušický mechanický betlém je unikátní svými rozměry (délka 5 m, hloubka
3,5 m, výška 2,8 m) a se svojí rozlohou
16 m2 patří mezi největší mechanické
betlémy v ČR.

od roku 2007 podílí obec Chanovice
spolu s Vlastivědným muzeem Dr.
Hostaše v Klatovech. Chanovický betlém se sochami v životní velikosti z dubového dřeva byl poprvé slavnostně
představen 20. prosince 2008 na tradičním vánočním setkání v Chanovicích na
Horažďovicku.
S tvorbou unikátního betlému pro tento skanzen začal jeho autor – sochař
a řezbář Ivan Šmíd z Libošovic-Nepřívěc u Mladějova v Čechách již před dvě-

ma lety. Hotovo je prozatím 16 soch
a nadále budou přidávány další, až do
celkového plánovaného počtu 30 – 35
soch. Ačkoliv autor sám se nepokládá za
typického řezbáře betlémů, tři biblické
příběhy o narození Krista už v minulosti
výtvarně zpracoval. V kostele v Loučné
u Janova nad Nisou v severních Čechách
je například jeho největší dřevěný betlém, který tvoří deset figur v nadživotní
velikosti z patinovaného lipového dřeva.
Chanovický betlém bude vystaven
vždy pouze v období adventu a Vánoc.
Od roku 2010, po nalezení stálého vhodného místa pro umístění betlému, bude
nadále přístupný veřejnosti celoročně.

bol ochrany kraje hrad Kašperk nebo
rozlohou největší hrad v Čechách Rabí.
Nad celým Sušickem se rozhlíží Svatobor se svojí rozhlednou. Setkáme se zde
se šumavskou lidovou architekturou –

horskou usedlostí s typickou zvoničkou,
kostelem, kapličkou, vesnickou zvoničkou. Ukázky každodenního života na staré Šumavě zde představují typické zdroje
obživy našich předků – dřevařství, sklářství, rýžování a těžba zlata, práce lesních
uhlířů nebo výroba sirek, která proslavila
Sušici po celém světě. Návštěvníci uvidí
plavení dřeva na tekoucí vodě, znázorňující řeku Otavu, dále kovárnu, horníky

li plnohodnotný a zajímavý program po
celou dobu pobytu na Šumavě. Připravili
jsme pro Vás spoustu tipů na výlety různé
náročnosti a návštěvy zajímavých míst.
Best Western Aparthotel Šumava 2000
se nachází v horní části náměstí v Kašperských Horách. Kdysi na tomto místě stál
hostinec s ubytováním a řeznictvím. Z historické budovy staré více než 250 let zůstaly pouze části klenby. Při dvouleté rekonstrukci jsme mysleli především na to,
abychom Vám nabídli maximálně příjemné ubytování na Šumavě.
Pro mnoho dalších informací o Aparthotelu Šumava 2000 a Šumavě navštivte
www.sumava2000.cz.
Ceník:
cena za ubytování se snídaní: od 700,- Kč/
dospělá osoba/noc; pobyt 1-2 dětí do věku
10 let na pokoji rodičů zdarma
Kontakt:
Best Western Aparthotel Šumava 2000
Náměstí 8
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 546 910
fax: +420 376 546 920
info@sumava2000.cz
http://aparthotel.sumava2000.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sabina Kmecová

těžící zlato pod Kašperskými Horami, trhovce na jarmarku a dřevaře při práci.
Opravdovými historickými klenoty jsou
dnes již neexistující židovská synagoga
v Sušici nebo Prášilská papírna.
Vlastní jesličky tvoří 30 postav ve velikosti 30 cm, 150 pevných a 150 pohyblivých figur na elektrický pohon. Pohybuje se také několik objektů (mlýnská
kola, vory, zvony...). Nádrže s vodou
a čerpadly roztáčí vodní kola u mlýnu,
hamru a katr. Velká část budov je osvětlena.
Betlém je stálou expozicí a můžete jej
navštívit od května do října (v provozní
době muzea) a během adventu a Vánoc
ve stanoveném čase. Bližší informace
o provozní době získáte na webu Městského informačního centra v Sušici www.
sumava.net/icsusice/ nebo na telefonu
+420 376 540 214.
Muzeum Šumavy
Náměstí svobody 40
342 01 Sušice
tel.: +420 376 528 850
muzeum.susice@tiscali.cz
http://muzeum.sumava.net/
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Zimní sezóna v Offparku
První volnočasové centrum na Šumavě – Offpark Sušice, byť jeho hlavní činnost a aktivity se samozřejmě mnohem
lépe zažívají v létě, v zimě neusíná ke
spánku, jak by si kde kdo mohl myslet.
Ano, asi nebude ideální se vydat na raftu
zdolat možná i místy zamrzlou Otavu,
ano, asi nebude úplně skvělé omrznout
ve větroni při akrobatických výkrutech
nebo si přivodit podchlazení v tandemovém seskoku či při letu balónem, ano,
víme, že zima není úplně ideální roční
doba na outdoorové aktivity, ale přece...
Lanový park na sušických Fufernách
stále zve do korun stromů a jediné, co
nás může omezit při zdolávání 35 překážek v metrových výškách je námraza
a silný déšť. A co potom takové terénní
koloběžky. Ten, kdo absolvoval sjezd
dlouhý 5 kilometrů z vrchu Svatobor až
na samotná Fuferna v centru města, musí

uznat, že to, co nás s koloběžkami robustní konstrukce čeká na zmrzlé půdě,
potažmo na sněhu (!), bude opravdu zážitek. To by si adrenalinově smýšlející
člověk neměl nechat utéct.

Sledujte www.offpark.cz, kde se dozvíte vše potřebné o aktivitách a hlavně,
aby vám neutekly akce jako „novoroční
lezení“ nebo „noční koulení na sněhu“
a další!

A co z dalších aktivit – kite? Aktivita,
která v létě trpí nedostatkem silného větru, má svůj vrchol sezóny právě v těchto
dnech. Co skákací boty? Aktivita, při
které v létě propotíte tričko během chvíle, je také pro tyto dny zajímavou zkuše-

Hlavní kancelář Offpark s.r.o. - FIT Hotel
Na Fufernách 10, 342 01 Sušice
tel.: +420 604 733 804
basecamp@offpark.cz, www.offpark.cz
Provozní doba: Po-Ne 10-16h

Skiareál Lipno 2008/09 – novinky
Skiareál Lipno je moderní lyžařské středisko nabízející nekonečné pohodlí pro
rodiny s dětmi a začínající lyžaře. Díky
mohutné investici v roce 2008 nabízí pohodlnou a rychlou přepravu bez front na
třech nových čtyřsedačkových lanovkách
a třech pohyblivých kobercích. Snowboardisté se mohou těšit na atraktivní snowpark
v délce 600 m, romantiku na lyžích si vychutnáte při večerním lyžování na 1300 m
dlouhé sjezdovce. Klenotem Skiareálu je
nejmodernější výukové hřiště v ČR –
FOXPARK, využívající nejmodernější
trendy lyžařské výuky pro děti i dospělé.
U bezplatného centrálního parkoviště přímo u lanovky naleznete kompletní zázemí
pro Vaši dovolenou - ubytování v apartmánech, 2 samoobslužné restaurace, après
skibary, lyžařskou půjčovnu, školu, skiservis, supermarket. V těsné blízkosti se nachází Aquaworld, bobová dráha, animační
programy, tenisová hala, squash, bowling,
wellness a další služby pro volný čas.

Novinky 08/09
• tři nové 4-sedačkové lanovky
• pohyblivý koberec 70 m ve výukovém
hřišti - nejdelší v ČR
• dva dětské vleky
• prodloužení sjezdovek o 1,9 km
• posílení zasněžování: dvojnásobný výkon
• rozšíření a dovybavení dětského výukového hřiště Foxpark kapitána Lipánka
pro ještě kvalitnější výuku formou zábavných her a soutěží
• dvě nové plochy pro výuku dětí i dospělých
• nová nejvýkonnější rolba na trhu Pistenbully 600
• nový stroj na letní údržbu sjezdových tratí a zimní údržbu parkovacích ploch

ností. A co potom taková zasněžená zimní Šumava – nekonečné bílé pláně,
zamrzlá jezera z pohledu kokpitu našeho
moderního vrtulníku, který dosahuje
rychlosti až 250 kilometrů v hodině?
Také slušný zážitek! A co takový Offball
na sněhu? Říkáte, že raději počkáte na
léto? Já bych tedy rozhodně nečekal,
alespoň pro tuto zimu. Pokud je vám to
málo, vydržte do konce března, kdy zprovozníme další ze zážitků přímo na sušických Fufernách.

na, přes 100 certifikovaných instruktorů
• pořádání pravidelných eventů, soutěží,
her a dalších akcí pro děti i dospělé
• bezplatné parkoviště přímo u lanovky pro
550 aut a 20 autobusů
• přímé skibusy a skivlaky
• samoobslužná restaurace Yetti s terasou
přímo na sjezdovce, 2 après ski bary

Kompletní zázemí pro lyžaře
přímo u lanovky a centrálního
parkoviště
• rozšíření kapacity bezplatného parkoviště
přímo u lanovky (550 aut + 20 busů)
• týdenní a víkendové pobytové balíčky se
zlevněným skipasem (sleva až 50 %)

Nový Skiareál Lipno v kostce
• pětihvězdičkový TOP skiareál v České republice
• 5. nejlépe hodnocený skiareál v ČR dle nezávislé kategorizace českých lyžařských
středisek (portál www.holidayinfo.cz)
• nadmořská výška: 708-900 m n. m.
• převýšení: 192 m
• 3x 4-sedačková lanovka, 3x pohyblivý
koberec, 2x dětský vlek
• přepravní kapacita: 11 400 os./hod. (pro
srovnání: Zadov - Churáňov 4 500 os./
hod., Šp. Mlýn - Svatý Petr 10 116 os./
hod., dle www.holidayinfo.cz)
• celková délka sjezdovek: 7,5 km se 100%
pokrytím zasněžovacím systémem (40
sněžných děl)
• průměrná šíře sjezdových tratí: 45 m
• rozloha sjezdových tratí: 30, 5 ha
• snowpark 600 m
• areál pro běžecké lyžování s 34 km strojově upravovaných stop s vlastním parkovištěm (100 aut) a nástupním místem
• výukové hřiště Foxpark kapitána Lipánka
(výuka od 3 let): doprava na pohodlných
pojízdných kobercích, snowtubing, skákací hrad, soutěže, hry, vyhřívaná dětská her-

• ubytování v levných apartmánech pro 2 8 osob (146 lůžek)
• samoobslužná restaurace alpského typu
pro 210 osob
• lyžařská škola pro děti i dospělé (více než
100 kvalifikovaných instruktorů)
• půjčovna lyžařského vybavení (přes
1 000 carvingových, snb a běžkařských
setů)
• testovací centrum se 70 nejnovějšími VIP
carvingovými a snb modely
• úschovna lyžařského vybavení, vysoušení
a čištění lyžařské obuvi (150 míst)
• skiservis s moderními plně automatizovanými roboty Montana
• obchod se sportovními potřebami
• supermarket
• bankomat

Resort Lipno
• ubytovací kapacita přes 2500 lůžek v docházkové vzdálenosti 5 minut
• široká nabídka víkendových a týdenních
lyžařských balíčků se zlevněným skipasem
• Après-ski
• snowtubing, vodní ráj Aquaworld (200 m),
bobová dráha (200 m),
• sportovní hala a wellness centrum - tenis,
squash, bowling (500 m)
• největší wellness&spa resort v ČR (6 km)
• strojově upravovaný bruslařský okruh
(10 km) na zamrzlé hladině Lipna

Lyžařský areál Zadov vloni přepravil milion lyžařů!
Lyžařský areál Zadov, jeden z největších lyžařských areálů na Šumavě, je
právě v plném proudu další sezony.
V minulých letech prošel modernizací,
z nichž za zmínku stojí zejména vybudování nové čtyřsedačkové lanovky
s nástupním kobercem a přepravní kapacitou 2000 osob za hodinu a rozšíření
sjezdových tratí. Přestože loňská zima
byla na přírodní sníh poměrně chudá,
což pocítili zejména vyznavači běžeckého lyžování, díky systému zasněžování se na Zadově v areálu Kobyla lyžovalo 129 dní a nová čtyřsedačková
lanovka zaznamenala na svých turniketech přes milion průchodů!

Lyžařský areál Zadov má pro tuto
sezonu připraveno i pár novinek,
z nichž jmenujme např. další rozšíření
loni započatého snowparku na Kobyle
o skok, klopenou dráhu a další překážky, místní úpravu na lyžařském běžeckém stadionu, kde byl vytvořen nový
nájezd na náhradní tratě směrem na
churáňovské louky a především zlepšení sociálních zařízení pro lyžaře na
Kobyle. Všechny určitě potěší, že pro
tento rok zůstaly zachovány i loňské
ceny. Od loňska je na Zadově také
možné zkusit odvahu v Lanovém centru pod Sporthotelem Olympia, zvednout si adrenalin na snowtubingu vedle

chaty Cihelny, relaxovat při bowlingu
U Horejšů nebo si spravit chuť v cukrárně.
Tak jako v dřívějších letech bude
i v letošní sezoně areál provozovat skibusy pro dopravu lyžařů do střediska.
Nejen tradiční a oblíbený z Písku
a Českých Budějovic na večerní lyžování, ale i skibus z Vimperka přes Stachy na denní lyžování, končící u lyžařského stadionu Churáňov, odkud je to
jen pár kroků na pravidelně upravované lyžařské běžecké trasy. Tento denní
skibus bude během dne plnit i funkci
kyvadlové dopravy – po naplnění par-
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Špičák snížil ceny a rozšířil
zasněžování
Největší šumavské lyžařské středisko
Špičák pro letošní zimní sezonu snižuje
ceny celosezonních jízdenek a přichází
i s novou nabídkou pro rodiny, které tak
mohou při lyžování výrazně ušetřit.
„Nově nabízíme denní, vícedenní
a sezonní rodinné jízdenky. Ty jsou určeny rodinám s libovolným počtem dětí
do 14 let. Cena je přitom stanovena ve
výši dvou dospělých celodenních jízdenek. Čtyřčlenná rodina tak letos zaplatí
za celodenní lyžování 980 korun, zatímco loni to bylo 1640 korun, tedy o dvě
třetiny více. Navíc neomezujeme počet
dětí a tuto novou jízdenku mohou využít
libovolně velké rodiny. Podobné slevy
platí i pro jízdenky na dva a více dní,“
sdělil Vladimír Kasík, jednatel společnosti Sport Service spol. s r.o. „Rodinám
nabízíme v letošní zimní sezoně nejnižší
ceny ze všech špičkových lyžařských
středisek v Česku, které mají v prestižním hodnocení vybavenosti a služeb nejvyšší možný počet pěti hvězdiček. Nabídka je svou nízkou cenou ojedinělá
i v porovnání s přilehlými šumavskými
středisky v Německu,“ doplnil Kasík.
Více informací o cenách naleznete na
http://lyzovani.spicak.cz.
Špičácký areál letos nakoupil dvě
nové, vysoce výkonné sněžné věže, které budou zasněžovat nejzatíženější úseky nejfrekventovanějších sjezdovek č.1
a č.1. Pravidelné investice do infrastruktury z předchozích let umožňují v celém
areálu zasněžovat až 80 % z celkové délky 8,4 kilometrů sjezdovek.
Areál výrazně rozšíří služby také pro
vyznavače snowboardingu a freestylové
lyžaře. Sport Service totiž zakoupil speciální rolbu na tvorbu snowparků. „Rolba umožňuje vytváření speciálních terénních překážek, známých ze špičkových
alpských areálů, a zlepší naši nabídku
pro adrenalinové lyžaře a pro snowboardisty,“ sdělil Kasík. Další novinkou letošního roku je pak rozšíření lyžařské
školy, kterou bude Sport Service provozovat nejen na Špičáku, ale i na sjezdovce Nad nádražím v Železné Rudě.
Celkem letos budou lyžaři moci využívat 5 tratí, včetně nejprudší sjezdovky

v ČR – Šancí, jejíž nejstrmější část má
sklon více než 40 stupňů. Přepravu zajišťuje zejména čtyřsedačková lanovka
(kapacita 2400 os./hod., délka 1272 m)
a 10 dalších vleků s celkovou kapacitou
5500 přepravených osob za hodinu. Večerní lyžování za umělého osvětlení
bude denně nabízet sjezdovka na Lubáku. Za Turistickou sjezdovkou č. 1 najdou běžkaři pravidelně udržované 3,5
kilometrové okruhy pro klasiku i bruslení.
Novinkou letošní sezony je, že lyžaři
budou moci využívat zdarma parkoviště
Kaskády s kapacitou 300 osobních aut
a 50 autobusových míst. Nejbližší parkoviště od sjezdovek u hotelu Sirotek je
zcela přebudováno a nabízí 90 míst.
Pro návštěvníky se stane Ski areál dostupnější, od prosince 2008 jezdí ski bus,
který propojuje celé železnorudské údolí. Zastávka pro Ski areál Špičák bude
u hotelu Sirotek, odkud lyžaři pohodlně
dojdou nebo sjedou přímo k nástupu na
lanovou dráhu.
Další novinky:
• u dojezdu sjezdovek umístěna nově
kamera, bude nabízet obrázky z areálu
Špičák pro pořad Panorama na ČT2
• zasílání pravidelných informací o stavu sjezdovek zaregistrovaným zájemcům od personálu areálu denně na mail
po celou zimní sezonu
• dva nové kiosky s občerstvením –
u dojezdu sjezdovky č. 2 a na vrcholu
Špičáku
• nové testovací centrum lyží K2 s 45
páry aktuálně nejšpičkovějších modelů
carvingových, freestylových a freeridových lyží.
Sjezdovky
1. Turistická, délka 1805 m, modrá
2. U Zalomeného, délka 1475 m, červená
3. Slalomová, délka 1405 m, červená
4. Šance, délka 1425 m, černá
5. Lubák, délka 411 m, modrá
SKI AREÁL ŠPIČÁK
Sport service spol. s r.o.
Špičák na Šumavě 182, Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 167
infolinka: +420 376 397 567
info@spicak.cz • www.spicak.cz

Tento projekt Na Lipno po celý rok – marketingová kampaň LIPNO SERVIS s.r.o.
je spolufinancován Evropskou unií.
PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost – cíl prosperita
EVROPSKÁ UNIE

koviště na Kobyle bude zdarma přepravovat lyžaře z dolního parkoviště
Pod javorem do areálu Kobyla a končit
bude pod již zmíněným Lyžařským

a víkendů. Ke spokojenosti návštěvníků Zadova také určitě přispějí lyžařské
školy pro výuku lyžařských disciplín,
celá řada půjčoven lyžařského a snowboardového vybavení a také rozsáhlá
síť ubytovacích zařízení v dosahu areálu s kapacitou téměř 1000 lůžek.
Tajným snem provozovatele dopravních zařízení na Zadově do letošní sezony je přepravit další milion spokojených
lyžařů. Nejaktuálnější informace o dění
v areálu Zadov je možné nalézt na internetových stránkách www.lazadov.cz.

stadionem Churáňov. Tím dojde ke
zlepšení dopravní situace na Zadově
v exponovaných termínech prázdnin

Petr Vondraš
Lyžařská areál Zadov
mobil: +420 602 368 570

Doma na ŠUMAVĚ

Zima 2009

Archeopark Netolice
mi technikami, tedy s ověřováním původních technologií, materiálů a nástrojů.

V Netolicích, na místě původního
přemyslovského kastelánského hradu
z 10. století, postupně vzniká archeopark, zaměřený na období vzniku českého státu v 10.-13. století, s ukázkami
opevnění, bydlení, řemeslnických dílen,
kastelánským palácem a kostelem.

V roce 2008 byl dokončen první objekt, ukázka opevnění se strážní věží
jako rozhlednou. Přístup do Archeoparku Netolice je volný.

Jde o první jihočeskou archeologickou památku prezentovanou metodou
přímé rekonstrukce, doplněnou o prvky
skanzenu na způsob open-air muzea.
Všechny práce jsou prováděné dobový-

Informační středisko Netolice
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
info@netolice.cz, www.netolice.cz,
www.archeopark-netolice.cz
tel.: +420 388 324 251

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

Infocentrum Lipno

Běšiny 220 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 375 011
eurocamp@besiny.cz
www.sumavanet.cz/icbesiny/

382 78 Lipno nad Vltavou 307
tel.: +420 380 736 053 • mobil: +420 731 410 800
infocentrum@lipnoservis.cz
www.lipno.info

Infocentrum Český Krumlov

Informační centrum obce Modrava

nám. Svornosti 2 • 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/info

Městské informační centrum Domažlice
nám. Míru 51 • 344 01 Domažlice
tel.: +420 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz • www.chodskeslavnosti.cz

Městské informační středisko Hartmanice
Hartmanice 40 • 342 01 Sušice
tel.: +420 376 593 059
ishartmanice@muhartmanice.cz
www.sumavanet.cz/ichartmanice/

Modrava 63 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 599 051
mobil: +420 602 393 447
ic.modrava@sumavanet.cz
www.sumavanet.cz/icmodrava

Infocentrum Netolice

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Mírové náměstí 248 • 384 11 Netolice
tel./fax: +420 388 324 251
info@netolice.cz
www.sumava.net/icnetolice/

Kulturní a informační centrum města Nýrsko

Regionální informační centrum Prácheňska

Strakonická 152 • 341 01 Horažďovice
tel./fax: +420 376 511 999 • mobil: +420 737 285 545
ic@horazdovice.cz • horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Kulturní informační centrum Horní Planá
Náměstí 8 • 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 008
info@horniplana.cz • www.horniplana.cz

Komenského 877 • 340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 571 616
ic@mestonyrsko.cz
www.sumava.net/icnyrsko/

Informační centrum Prachatice

Velké nám. 1 • 383 01 Prachatice
tel.: +420 388 607 574
tel./fax: +420 388 312 563 • mobil: +420 731 105 282
infocentrum@prachatice.eu
www.prachatice.cz

Turistické informační centrum Stachy

Informační centrum Horská Kvilda

Horská Kvilda 40 • 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 435 555 • mobil: +420 731 530 388
info@horskakvilda.eu • www.horskakvilda.eu

Regionální informační centrum Horšovský Týn
5. května 50 • 346 01 Horšovský Týn
tel.: +420 379 415 151
info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz

Informační středisko Chanovice

zámecký areál Chanovice
Chanovice 36 • 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 514 164
ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz

Kulturní a informační centrum Kaplice
Linecká 434 • 382 41 Kaplice
tel.: +420 380 311 388
infocentrum@mestokaplice.cz
www.mestokaplice.cz

Regionální sdružení Šumava
384 73 Stachy 422
tel.: +420 380 120 270
www.sumava.net/icstachy/
icentrum@isumava.cz

Městské informační centrum Sušice

Nám. Svobody 138 • 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz • www.sumava.net/icsusice/

Informační centrum Srní

341 92 Srní 113
tel.: +420 376 599 209 • mobil: +420 774 606 030
srni.infocentrum@tiscali.cz
www.sumava.net/icsrni/

Informační centrum Švihov

náměstí Dr. E. Beneše 38 • 340 12 Švihov
tel.: +420 376 393 244
infosvihov@klatovsko.cz • www.svihov.cz

Městské kulturní a informační středisko
Poběžovice

Městské kulturní a informační středisko
Kašperské Hory
Náměstí 1 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 503 411 • informace@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory

Informační centrum Kdyně

Masarykova 12 • 345 06 Kdyně
tel.: +420 379 734 385 • +420 602 168 171
infocentrum@kdyne.cz
www.sumavanet.cz/ickdyne

Náměstí Míru 210 • 345 22 Poběžovice
tel.: +420 379 497 889 • mobil: +420 607 889 409
info@pobezovice.cz
www.sumava.net/icpobezovice/

Turistické informační středisko Vimperk
Nám. Svobody 42 • 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
Náměstí 104 • 382 73 Vyšší Brod
tel./fax: +420 380 746 627
mobil: +420 724 336 980
infocentrum@vyssibrod.cz
www.vyssibrod.cz

Infomační středisko
Svazku obcí Chodská liga

Informační turistické centrum
města Železná Ruda

345 34 Klenčí pod Čerchovem 118
tel.: +420 379 795 325
is@klenci.jz.cz
www.sumavanet.cz/icklenci/

Informační centrum Lenora

Javorská 154 • 340 04 Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 033
itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda/

(provoz květen – říjen)
384 72 Lenora 36 • tel.: +420 388 438 897
infocentrum@lenora.cz
www.sumava.net/iclenora/

Seznam oficiálních prodejních míst
S výrobky označenými značkou ŠUMAVA originální produkt® se můžete setkat
prakticky kdekoliv, protože jejich prodej není nikterak omezen. Prodej minimálně tří druhů certifikovaných výrobků nebo skupin výrobků je garantován
na těchto prodejních místech:
Šumavská galerie
Americká 154/I, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 526 147
mobil: +420 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Otvírací doba:
Po-Pá 8,30-17,30h, So 8,30-13h

Krámek pro radost
Pavlíkova 7/1
339 01 Klatovy
mobil: +420 736 513 950
mobil: +420 776 708 318
www.kramekproradost.cz
kramekproradost@email.cz

Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, chodská
dekorační keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky, skleněné vinuté
perly, malované obrázky, lubská keramika,
dekorativní skleněné výrobky, dekorační
výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, výrobky ze dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané koberce,
fotografie ze Šumavy, broušené sklo.

Sortiment: výrobky ze dřeva, malované
obrázky, řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, dekorativní skleněné výrobky, drobné bytové doplňky ze dřeva.

Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 526 147
mobil: +420 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Otvírací doba: Po-Pá 9-17h, So 9-13h
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, chodská
dekorační keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky, skleněné vinuté
perly, malované obrázky, lubská keramika,
dekorativní skleněné výrobky, dekorační
výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, výrobky ze dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané koberce,
fotografie ze Šumavy.
Turnerova chata
(na trase naučné stezky
Povydří, Čeňkova pila – Antýgl)
341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Otvírací doba: Po-Ne 10-18h
Sortiment: sušené houby, ručně šitá zvířátka a panenky, 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, pošumavský med, lubská keramika,
řezbářské výrobky, Rendlovy tyčinky.
Infocentrum Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: +420 380 736 053
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 ze sušených rostlin,
bižuterie, broušené sklo.

Infocentrum Vyšší Brod

Náměstí Míru 63 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 347 240 • +420 376 347 250
icklatovy@mukt.cz • www.klatovy.cz/icklatovy/

Informační centrum města Klatovy

Infocentrum Zadov

Zadov 427 • 384 73 Stachy
tel.: +420 602 450 804
info@zadov.cz
www.relaxzadov.cz

Doma na ŠUMAVĚ
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Turistické informační centrum Stachy
384 73 Stachy 422
tel.: +420 380 120 270
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, skleněné vinuté perly, originální
bižuterie.
Nevšední dárky pro radost
Náměstí 143 – 1. patro budovy Tuty
(nákupní středisko)
341 92 Kašperské Hory
mobil: +420 604 504 428
bouskovahanka@seznam.cz
www.patchwork-kasperky.cz
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky, dekorační výrobky za sušených rostlin, háčkované krajky, patchwork,
tkané koberečky, bižuterie.

Regionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152
341 01 Horažďovice
tel./fax: +420 376 511 999
mobil: +420 737 285 545
ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, fotografie ze Šumavy, drobné bytové
doplňky ze dřeva, malované obrázky, bižuterie, tiskoviny „Pohádková Šumava“.
Pohádková chalupa
Mlázovy 18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 376 526 147
info@pohadkovasumava.cz
www.pohadkovasumava.cz
Otvírací doba:
prosinec – víkendy a svátky, leden až
březen – zavřeno, duben - víkendy a svátky,
červen, září – Út-Ne 10-17h, červenec,
srpen – denně 10-17h
Sortiment: řezbářské výrobky, lubská keramika, tiskoviny „Pohádková Šumava“,
umělecké výrobky ze železa, svíčky ze včelího vosku.
Městské informační centrum Sušice
Nám. Svobody 138
342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Sortiment: malované obrázky, tiskoviny
„Pohádková Šumava“, drobné bytové doplňky ze dřeva.

Střípky odjinud
(pokračování ze str. 1)
prvním třem výrobkům: Hořickým
trubičkám firmy Pravé hořické trubičky s.r.o., Dobrovodskému kysanému zelí od ZD Podchlumí Dobrá
Voda a jablkům Petra Kareše.

V Polabí, třetím nejnovějším regionu zatím nejsou se značením
tak daleko. Jeho rozvoj se tu poněkud zbrzdil na administrativních
problémech regionálního koordinátora. Nicméně vše je na dobré
cestě a i zde by se mohli výrobci
dočkat první certifikační komise
již zpočátku nového roku.

Popularita regionálních
značek stoupá
Zástupci Asociace regionálních
značek jsou často kontaktováni
a zváni na nejrůznější semináře,
veletrhy a konference, aby představili celý systém značení, který se
v České republice rozvíjí. Národní
koordinátorka Iva Dyková za účelem propagace všech členských regionů ARZ proto představila český
koncept značení místních produktů
a služeb například na workshopu
o ptačích oblastech v maďarském
městě Tata a na mezinárodním semináři věnovaném environmentálnímu značení v bulharské Sofii,
kde prezentace sklidila obrovský
úspěch. Účastníci oceňovali flexibilitu systému, úzký kontakt přímo

Hračky – Dárky u Rysa
384 93 Kvilda 120
mobil: +420 731 565 486
Sortiment: lubská keramika, tiskoviny „Pohádková Šumava“, drobné bytové doplňky
ze dřeva.
Návštěvnické centrum a klášterní
prodejna Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Klášter 137
382 73 Vyšší Brod
mobil: +420 777 326 384
tours@vyssibrod.cz,
booking@cisterciaci.cz
www.cisterciaci.cz, www.traveltips.cz
Sortiment: šumavské holubičky, drobné bytové doplňky ze dřeva, malované obrázky.
Devatero řemesel nejen ze Šumavy
Rabí (bývalá základní škola na návsi),
342 01 Sušice
mobil: +420 603 930 041
Otvírací doba:
duben až září Út-Ne 10-18h,
přes zimu zavřeno
Sortiment: dekorační výrobky ze sušených
rostlin, drobné bytové doplňky ze dřeva,
malované obrázky.
Hrad Velhartice
Velhartice 1
341 42 Kolinec
tel.: +420 376 583 315
mobil: +420 724 663 691
velhartice@quick.cz
www.hradvelhartice.cz
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky
ze dřeva, malované obrázky ze Šumavy, originální bižuterie.

s výrobci už od prvních kroků zavádění značení, elegantně jednoduchá a přitom jasná pravidla a kritéria.
Velká chvála patřila také grafickému zpracování všech log i propagačních materiálů, včetně fotografií.
Značení bylo v roce 2008 prezentováno také na několika místech
v České republice – například na
Ministerstvu životního prostředí,
na konferenci „Cestovní ruch pro
21. století“ na Univerzitě Hradec
Králové či na Vysoké škole ekonomické v Praze. Regionální značky
dostaly svůj prostor i v médiích,
například v Českém rozhlase 2 –
Praha v diskusním pořadu „Káva
o čtvrté“ na téma dovozu a vývozu
potravin.

