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Řemesla, služby a lidé

U nás se nebudete nudit

Přehled akcí na Šumavě

Představujeme sedm nově certifikovaných výrobků na str. 10 a devět ubytovacích zařízení na str. 11 a 12.

Přinášíme několik tipů, kam vyrazit, když
vás unaví lyžování a řádění na sněhu.
Přehled s mapkou naleznete na str. 6 a 9.

Kam vyrazit za kulturou, sportem i zábavou na české i bavorské straně Šumavy,
naleznete na str. 7 a 8.

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

Střípky odjinud
Regionální značky
kvetou nejen na Šumavě

Malý vydříček Matýsek
na Turnerově chatě
Přišla zima a výběh před Turnerovou chatou, ve kterém přes léto žije
známý „Vydrýsek“ Míša, zeje prázdnotou. Jako každý rok tráví chladné
dny v blízké záchranné stanici v Kašperských Horách a na chatu se vrací
až 1. května.
Tuto zimu však máme na chatě
nový přírůstek – tříměsíční miminko

vydry malé jménem Matýsek, které
se narodilo v pražské ZOO. Zatím
bydlí uvnitř v teple, ve velké kleci
s prolézačkami, nejraději ze všeho má
chvilky, kdy může pobíhat volně
a objevovat nové prostředí. Jako každé mláďátko je Matýsek roztomilý
a hravý, rád rozvazuje tkaničky,
„uklízí“ pantofle pod postel a okusuje, co se dá. Při pohledu na lahvičku
s mlíčkem piští nadšením. Nebojí se
ničeho, ani koček nebo obrovitých
psů Maxifíků, kteří jsou na chatě
doma.
Do jara bude dost velký, aby se
mohl ve venkovním výběhu, který
byl mezitím předělen na dvě poloviny, předvádět dětem. Vydra malá je
totiž na rozdíl od vydry říční, repre-

zentované Míšou, tvorem denním.
Ubude tedy zklamaných návštěvníků,
před kterými se vydra za horkých letních dnů schovávala v noře. A protože vydra malá je zvířátkem stádovým,
shánění malé kamarádky pro Matýska
je v plném běhu!
Jaroslav Zelinger,
Turnerova chata
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Značka ŠUMAVA originální produkt®
se stává prestižním oceněním
Přinášíme Vám další, v pořadí již sedmé vydání sezonních novin „Doma na
Šumavě“, které se pravidelně věnují dění okolo regionální značky ŠUMAVA
originální produkt® a jiným zajímavostem, aktualitám a akcím z celé Šumavy.
Doufáme, že jejich obsah zaujme nejen turisty, ale také místní obyvatele,
zkrátka všechny milovníky tohoto nádherného kraje s kouzelnou přírodou,
výjimečnými výrobky a jedinečnými ubytovacími a stravovacími službami.
Od letního čísla se opět mnohé událo.
Certifikační komise rozhodla o udělení
šumavské značky dalším sedmi novým výrobkům, se kterými se
můžete seznámit na straně 10
těchto novin. Výrobci cítí,
že značka jim může pomoci,
a sami se obracejí na Regionální rozvojovou agenturu
Šumava (RRAŠ), která značku koordinuje již třetím rokem,
s žádostmi o udělení označení garantující původ produktu na Šumavě.
Mezi výrobci postupně roste zájem
značku nejen získat, ale také si ji udržet
i po uplynutí dvouletého období, na které
je udělována. Svědčí o tom poslední zasedání Certifikační komise, na kterém
byla prodloužena platnost certifikátu dalším sedmi výrobkům. Jako další důkaz
poslouží výsledky malého průzkumu,
který byl proveden mezi několika výrobci na konci září 2009 a ve kterém téměř
všichni dotázaní držitelé značky odpověděli, že jsou rádi, že značku mají. Nejvíce výrobců dále odpovědělo, že značka
jim přináší zviditelnění jejich produktů,
čímž se jim snížily náklady na propagaci,
dále nové kontakty a možnosti spoluprá-

ce, zvýšení poptávky po značených produktech, ale také osobní uznání a pocit
hrdosti.
Velký, až nečekaný rozvoj
zaznamenává značení služeb,
které se na Šumavě rozjelo
v létě 2008. Od té doby se
značkou pyšní 19 ubytovacích zařízení. Ta nejnovější
si můžete prohlédnout na
straně 11–12. Troufáme si tvrdit,
že tento „výběr“ penzionů a chalup Vám
zaručí skutečně ty nejlepší služby, které
v daných typech ubytování můžete na
Šumavě najít. Sami máte možnost tato
zařízení vyzkoušet, a pokud byste byli
s něčím nespokojeni, neváhejte se obrátit
přímo na provozovatele, případně na
RRAŠ.
Značka ŠUMAVA originální produkt®
se díky masivní propagaci, kterou zajišťuje regionální koordinátor RRAŠ, postupně dostává do povědomí návštěvníků
Šumavy. Jedná se o nejúspěšnější značku
ze všech jedenácti, které sdružuje Asociace regionálních značek, a to z hlediska
nejvyššího počtu značených výrobků
a služeb, ale i z hlediska největšího obje-

V rubrice „Střípky odjinud“ Vás
informujeme o dění kolem dalších
značek v České republice, které spadají pod Asociaci regionálních značek. Pravidelně máte možnost se
dozvědět, jaké výrobky byly certifikovány v jiných regionech. V posledních měsících se konalo zasedání
certifikační komise v Krkonoších,
kde značku získaly kovářské, brašnářské a drátenické výrobky, výrobky z ovčí vlny a loutky Krakonoše.
V Orlických horách byly oceněny
šperky z ručně paličkované krajky,
ryby (kapr, pstruh, tolstolobik),
pivo, štípaný šindel a paličkovaná
krajka. Na Vysočině udělili regionální značku skleněným výrobkům
(technologie fusing), paličkovaným
krajkám, košíkářským a keramickým výrobkům, výrobkům z ovčího
rouna a keramickým plastikám na
zahrady či do interiérů vytvořených
Axmanovou technikou modelování
pro zdravotně postižené. Nové výrobky přibyly i v Polabí, a to kera-

mu vydaných propagačních materiálů,
o které je stále velký zájem.
S viditelnými úspěchy šumavské regionální značky se přijelo v roce 2009 seznámit také několik zahraničních návštěv.
Jeden den v regionu strávilo asi patnáct
zástupců ze státní organizace Národní
rozvojová agentura z maďarské Budapešti. Dva dny cestovala po šumavských
výrobcích také bulharská delegace, paralelně s početnou skupinou zvědavců
z Polska a Slovenska. Všem se způsob
značení velmi líbil a rádi by zavedli podobné principy také ve svých zemích.

mické kočky z Kerska, drobná dekorativní keramika a ovčí sýry
z Biofarmy Košík, kterou vlastní
paní Dagmar Havlová. V Šumavě
nejvzdálenějším regionu Górolsko
Swoboda, v česko-polsko-slovenském pohraničí, bylo rozhodnuto
udělit regionální značku tradičním
dekorativním perníkům, medovým

Na závěr zmiňme nejdůležitější novinku, která se chystá v průběhu zimních
měsíců. Tou je přeměna internetových
stránek, které dosud fungují na adrese
www.domaci-vyrobky.cz. Stránky značení
se přesunou na www.regionalni-znacky.cz,
které jsou prozatím vyhrazeny jen pro
značení služeb na Šumavě. Na této doméně vznikne nový portál, který poskytne
snazší orientaci v informacích o značkách
a pro běžné uživatele zjednoduší vyhledávání ve výrobkách a službách. Vyhledávání bude možné za pomocí různých kritérií, např. podle regionu, druhu výrobku,
prodejních míst apod. Nový portál by měl
umožnit každému výrobci provozování
svého vlastního e-shopu, inovována bude
také grafika. Věříme, že připravované
změny budou vstřícným krokem pro uživatele stránek a že se Vám budou líbit!

likérům, dřevořezbám, ručně vyráběným chalupám – dřevěnicím, ručně tkaným textilním výrobkům
a drobným dekoračním a užitkovým
výrobkům z keramiky. První své
certifikované výrobky má od konce
října 2009 také Haná – jsou to dřevěné hračky, hanácké kroje, dekorativní perníčky a soubor textilních
výrobků. Pokud Vás tato nová nabídka zaujala, další informace se
dozvíte na www.domaci-vyrobky.cz.

Tereza Wyderka, ARZ
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Na sjezdovky i běžky do Českých Žlebů
Pokud pojedete z Volar směrem na
Strážný a po pěti kilometrech odbočíte doleva přes Soumarský Most, vystoupáte po dalších pěti kilometrech
až do Českých Žlebů. Tam se, těsně
před historicky významnou obcí na
Zlaté stezce, na svahu Radvanovického hřbetu rozkládá svou velikostí
skromný lyžařský areál. Dva místní
vleky Vás z nadmořské výšky 920 m
vyvezou až k téměř tisíci metrům. Odtud se Vám naskytne krásný výhled na
celou jihozápadní Šumavu.

SKIAREÁL LIPNO
Rodinná pohoda na Lipně
Skiareál Lipno je moderní lyžařské
středisko specializující se na rodiny
s dětmi a školní lyžařské kurzy, kterým
nabízí maximum pohodlí. Dětské ceny
skipasů jsou zde platné pro mládež až
do 18 let. O komfortní a rychlou přepravu na sjezdovky se starají tři čtyřsedačkové lanovky a tři kouzelné koberce na dětském hřišti. Sedm přehledných
sjezdovek o průměrné délce 1 km s nenáročným profilem je zárukou bezpečí
a zábavy při jízdě na lyžích. Sněhovou
jistotu na Lipně garantuje moderní zasněžovací systém pokrývající všechny
sjezdovky. Rodiny s dětmi a mládež
ocení novinky letošní zimy – modernizovaný snowpark a zábavnou snowcrossovou dráhu, která nabídne nový
druh dobrodružství na lyžích či snow-

Novinky 2009/2010
zlevnění cen skipasů pro mládež –
junioři do 18 let lyžují za dětské ceny
 modernizovaný snowpark s novými
překážkami vhodnými pro děti a začátečníky
 nová zábavná snow-crossová dráha
pro rodiny s dětmi
 systém bezdotykových čipových
karet pro větší pohodlí návštěvníků


Bohatá nabídka
volnočasových aktivit
pravidelně upravovaná bruslařská
dráha na zamrzlém Lipně (nejdelší
bruslařská dráha v ČR – 11 km, půjčovna bruslí v Lipně nad Vltavou)


 Aquaworld Lipno – vodní ráj pro
malé i velké (plavecký bazén, vodní
atrakce, whirlpool, finské sauny, masáže)

centrum animačních programů
(výlety na sněžnicích, psí spřežení,
outdoorové aktivity, firemní akce)



dětský koutek Bollo s hlídáním
dětí – tvořivé programy



lanový park se 150 m dlouhým
sjezdem na kladce, dětský okruh, lezecká stěna


boardu. Klenotem skiareálu je nejmodernější výukové hřiště v ČR – Foxpark kapitána Lipánka – využívající
trendy lyžařské výuky z alpských středisek. Pro běžkaře je strojově upravováno 40 km stop. U bezplatného
centrálního parkoviště přímo u lanovky
naleznete restaurace, après ski-bary,
lyžařskou školu, půjčovnu, skiservis
a další služby.

Podle chuti a vybavení pak máte
dvě možnosti: buď naskočit do běžecké stopy a vydat se zažít překrásnou
scenérii zimní jihočeské Šumavy po
nekonečně dlouhých a kvalitně upravených běžeckých stopách, anebo se

směle pustit ze svahu dolů. Místní Ski
klub, který provozuje Lyžařský areál
České Žleby, pro Vás připravil tři
upravované sjezdové tratě či nesčetně
možností jízdy ve volném terénu. Také
si můžete vyzkoušet um a odvahu
v nově budovaném snowparku. To vše
za poměrně lidové ceny. Tratě, jejichž
délka se pohybuje od 400 do 600 m,
jsou svým charakterem a profilem ur-

čeny především pro nenáročné, rodiny
s dětmi, lyžařské výcviky apod. Ať už
pro návštěvníky areálu nebo jen kolemjdoucí je v zimní sezóně v boudě

středí tak, aby bylo vše nejlépe připraveno na nadcházející zimní sezonu.
Za tím vším stojí nesmírné úsilí nadšenců a dobrovolníků ze Ski klubu,

vleku k dispozici rychlé občerstvení
s možností posezení v teple u kamen
nebo venku na sluníčku, kterého jihovýchodní svahy i v zimě poskytují
dostatek. Výhodou je také parkoviště
zdarma přímo pod sjezdovkou.

samozřejmě s neocenitelnou podporou
zainteresovaných, jako jsou obec Stožec, město Volary, OTS Prachatice,
Správa NP a CHKO Šumava a dalších.

Ski klub se podílí na značení a úpravě zimních běžeckých stop, a právě
lyžařské vleky u Českých Žlebů jsou
ideálním nástupištěm do běžeckých
stop vedoucích na všechny světové
strany. Spolu s okolní jedinečnou přírodou Národního parku Šumava Vám
zimní areál jistě nabídne nezapomenutelné zážitky.
V roce 2009 se podařilo vybudovat
systém umělého zasněžování pro hlavní sjezdovku, víceúčelovou nádrž,
kompletně zrekonstruovat lyžařský
vlek, upravit a zpříjemnit okolní pro-

Hornoplánské zimní menu
Za sněhem i zábavou se můžete vypravit do Horní Plané. V bezprostřední blízkosti města je několik upravo-

skou přehradu. Odtud vás stopa zavede k Stifterově smrku a Stifterově
buku. Památné stromy zde již nehle-

bobová dráha – délka 1 km, celoroční provoz


V zimních měsících, když led dosáhne bezpečné tloušťky, je v úseku
mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem denně strojně udržován téměř 11
km dlouhý bruslařský okruh, široký
až 8 m. V únoru roku 2009 byla bruslařská dráha se svou délkou 10 922,8 m
měřením oficiálně uznána jako nejdelší bruslařská dráha v Čechách.
Tuto raritu si oblíbily jak rodiny s dětmi, tak i maminky s kočárky. Podél

víceúčelová sportovní hala (bowling, squash, tenis, stolní tenis, badminton)
Infocentrum Lipno
tel.: +420 380 736 053
infocentrum@lipnoservis.cz
www.lipnoservis.cz


Kdo by si chtěl otestovat bruslařskou dráhu, jistě ocení nově otevřenou
půjčovnu a prodejnu bruslí a zimních
doplňků. Novinkou v oblasti zimních
sportů je jízda na kole po zamrzlé přehradě.
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dráhy je navíc několik stanovišť
s občerstvením a nápoji na zahřátí.
vaných běžeckých tras a na jednu
z nich vás nyní chceme pozvat.

Vyrazit za bruslením na Lipno můžete
dokonce i pokud nevlastníte brusle.
V zimní půjčovně Lipno Rent v Lipně
nad Vltavou Vám je rádi půjčí.
Infocentrum Lipno

cestou směrem k ostrovu Tajvan
a odtud se již vrátíte do Horní Plané.
Delší trasa měří cca 18 km a je středně
náročná.
Na pláži v Horní Plané vás bude
čekat novinka letošní sezony v podobě „Ledového baru“, kde se můžete
zahřát svařáčkem či grogem nebo
ochutnat některý z nápojů, podávaný
s ledem.

Nejdelší bruslařská dráha
na zamrzlém Lipně
Pokud se chystáte v zimě zavítat na
Lipno, rozhodně vyzkoušejte lipenskou perlu – nejdelší udržovanou
bruslařskou dráhu na zamrzlé lipenské přehradě.

Všichni se těší na Vaši návštěvu do okolí Českých Žlebů. Podrobnější informace získáte na tel. +420 723 510 041
nebo na internetových stránkách areálu
www.skizleby.cz.
Jan Procházka,
Ski klub Šumava Volary, o. s.

Nástupní místo je na Dobré Vodě
u bývalého fotbalového hřiště, pouhých 700 m od náměstí. Vydejte se po
červené běžecké trase přes Dobrovodský vrch ke střelnici, kde si vychutnáte krásný pohled na zimní přírodu
vojenského prostoru s vrchem Špičák.
Ze střelnice odbočíte vpravo a vystoupáte na Houbový vrch, z něhož se vám
otevře nádherný panoramatický výhled na Horní Planou a bílou Lipen-

dejte, oba podlehly vichřicím a na jejich místě jsou jen zbytky pařezů.
Cestou dejte pozor na možnou námrazu na lesních úsecích. Odtud pojedete
běžeckou stopou přes vesničky Jelm,
Žlábek až do Hůrky, kde si můžete
odpočinout a občerstvit se v místní
restauraci. Po načerpání nových sil se
musíte rozhodnout, zdali se z Hůrky
vrátíte do Horní Plané kratší cestou
obkroužením kopce Ořík, nebo pokud
bude dostatečně zamrzlá Lipenská
přehrada, se můžete vydat ledovou

Milovníci sjezdového lyžování také
nepřijdou zkrátka, hotely, penziony
i další provozovatelé ubytování v Horní Plané a okolí nabízejí velmi oblíbené pobytové balíčky „Spěte u nás,
lyžujte v Rakousku!“. Nedaleký rakouský lyžařský areál Hochficht
uspokojí i ty nejnáročnější lyžaře.
Všechny potřebné informace vám
rádi poskytnou pracovníci infocentra
na náměstí v Horní Plané (budova
KIC), kde si také můžete vyzvednout
mapku s běžeckými trasami.
KIC Horní Planá
www.horniplana.cz
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Ski areál Špičák je nejlevnějším BÍLÁ STOPA na Šumavě
TOP lyžařským střediskem v ČR
Letos premiérově jízda v boulích pro freeridery na sjezdovce Šance, nejprudší
v ČR. Nově kyvadlový skibus z největšího parkoviště Kaskády – na lyžích až
k pokladnám. Spolupráce s železnorudským areálem Nad Nádražím.

Foto: Tomáš Leba

Největší šumavské lyžařské středisko Špičák zůstává nejlevnějším z TOP
lyžařských středisek v ČR (pět hvězdiček v nezávislém hodnocení společnosti SITOUR). Celodenní jízdenka
pro dospělého v hlavní sezoně přijde
na 490 Kč. Rodinná jízdenka je nově
neomezená pro jakýkoli počet vlastních dětí do 14 let a např. jednodenní
vyjde už na 980 Kč. Celková nabídka
je svou nízkou cenou ojedinělá i v porovnání s přilehlými šumavskými středisky v Německu.
Pro vylepšení infrastruktury sjezdovek byla letos dokončena dvanáctimilionová investice do zasněžování.
K dispozici je 7 nových sněžných děl
pro celou sjezdovku č. 3. „Tato technologie umožňuje vyrábět více sněhu
i při nižších teplotách, než tomu bylo
u předešlých zařízení,“ říká Vladimír
Kasík, jednatel společnosti Sport Service, které areál patří. V celém areálu
lze v současnosti zasněžovat až 80 procent z celkové délky 8,4 km sjezdovek.
Na četná přání freestylových lyžařů se
nejprudší úsek Šancí (zároveň nejprud-

ší sjezdovka v ČR) promění v boulový
svah pro freeridery. „Mnoho lyžařů bylo
zklamáno, že jsme tuto část upravovali.
Ptali se, proč ničíme nejlepší trať přírodního lyžování v tuzemsku. Tak jsme
jim vyšli vstříc,“ sděluje V. Kasík. Po
loňském zakoupení speciální rolby na
tvorbu snowparků se letos vyznavači

Foto: Tomáš Leba

snowboardingu a freestylového lyžování dočkají dalších vylepšení.
„Máme v současnosti jeden z nejlepších snowparků v republice. Poprvé
zde budeme moci navíc letos využít
technický sníh, což zlepší kvalitu překážek. A chystáme i přípravu řady nových typů překážek. K tomu přibude
již zmíněný úsek na Šancích,“ nezapo-

míná V. Kasík ani na příznivce většího
adrenalinu.
Na Špičáku v letošní sezoně také
zapracovali na lepší dostupnosti sjezdovek z parkovišť. „Úplně nově bude
o víkendech a svátcích mezi parkovištěmi Kaskády (je zdarma) a u hotelu
Karl jezdit zdarma skibus pro cca 20
pasažérů v přibližně 15minutových
intervalech. Lidé vystoupí u hotelu Sirotek a na lyžích sjedou nově vytvořenou přiváděcí cestou až k pokladnám
a vlekům,“ říká V. Kasík. Došlo také
k rozšíření soukromého parkoviště přímo u areálu na dvojnásobek. Nyní má
kapacitu 130 míst. Navíc 50 % z parkovného dostanou lidé vráceno u pokladny sedačkové lanovky.
Další premiérou letošní zimní sezony je zahájení širší spolupráce lyžařského střediska Špičák a železnorudského areálu Nad Nádražím. Špičák
patří svým profilem tratí, sjezdovkami
a vybavením mezi absolutní špičku
českých lyžařských středisek. Vyhledávají ho hlavně sportovněji založení
lyžaři. Na druhé straně areál Nad Nádražím má daleko vhodnější podmínky
pro začínající lyžaře, zejména děti,
včetně např. lepšího zázemí pro jejich
hlídání. To letos nabízí poprvé už pro
děti od 3 let. „Chceme být takovou přípravkou pro Špičák. U nás se děti
i ostatní začátečníci naučí lyžovat,
a pak mohou vyzkoušet své schopnosti na Špičáku,“ říká s nadsázkou Ladislav Zísler z ARC-H Hradec Králové,
která provozuje sjezdovky Nad Nádražím. „Naopak nejstarší škola lyžování
v ČR, kterou provozujeme od roku
1975 na Špičáku, bude kromě našeho
domovského areálu působit pod naším
vedením také Nad Nádražím v Rudě,“
doplňuje V. Kasík.
Mgr. Karel Samec
Ski areál Špičák, www.spicak.cz

Příznivci aktivní zimní dovolené,
lyžaři-běžkaři, už jistě vědí, že na Šumavě se nachází nejrozsáhlejší síť
udržovaných značených tras pro lyžaře u nás. Většina z cca 500 km udržovaných tras se nachází na území Národního parku Šumava. I v letošním roce bude
Regionální rozvojová
agentura Šumava, o. p. s.,
v úzké spolupráci s Regionálním sdružením Šumava, Správou NP a CHKO
Šumava, Jihočeským a Plzeňským krajem a v neposlední řadě
s dotčenými obcemi a městy zajišťovat monitoring a koordinaci systému
údržby, ochranu krajiny, jednotnou
propagaci, získávání finančních prostředků na zimní a předsezonní údržbu
a ostatní aktivity (pořízení strojů, nákup
zařízení a vybavení).

Pro sezonu 2009/2010 nabízíme
produkty, které jsou již časem prověřené, ale i novinky v údržbě tras:

uvedeny na webu Bílá stopa. Poskytovatelem služby je společnost T-Mobile.

 Prodej samolepek a odznaků – prodejní cena sezonní samolepky je 30
Kč a odznaku 100 Kč. Každý, kdo
si koupí samolepku nebo odznak, přispěje na úpravu
lyžařských tras. Tu si pak
může nalepit na lyže,
nebo odznak připevnit
na oděv, a to bude zároveň pro další běžkaře výzvou k následování. Samolepky a odznaky lze zakoupit v informačních centrech.
 Mapky lyžařských stop jsou vydá-

vány každoročně. Tyto mapky jsou
pouze orientační, obsahují aktualizované mapové podklady a užitečné
kontakty na subjekty v daném území.
Jsou k dispozici bezplatně na informačních centrech v regionu i ke stažení na www.bilastopa.cz.
 Novinkou pro letošní zimní sezonu
bude „zkušební provoz“ takzvané
šumavské magistrály – v konkrétní
den proběhne koordinovaná úprava
jednotlivých úseků/okruhů, které budou
ve výsledku tvořit jednu propojenou
magistrálu, tedy centrální tepnu přes
Šumavu od Železné Rudy po Lipno.
Aktuální informace budou s předstihem zveřejněny na www.bilastopa.cz.

 Webové stránky www.bilastopa.cz
obsahují aktuální informace nejen pro
běžkaře. Nejzajímavější je ale mapa,
kam jsou on-line načítána aktuální
data z GPS přístrojů, nainstalovaných
v rolbách www.bilestopy.cz. V této
mapě můžete lehce zjistit, kde se momentálně rolby s GPS pohybují, nebo
kdy a v které oblasti proběhla údržba
naposledy.

Regionální rozvojová agentura
Šumava, o. p. s. & Regionální
sdružení Šumava

Informační SMS zprávy obsahují
údaje získané z GPS přístrojů, tj. kdy
byla dotazovaná trasa naposledy upravena. Tvar SMS a kódy oblastí jsou

384 73 Stachy 422
tel.: +420 380 120 262 (242)
info@rras.cz, info@bilastopa.cz
www.bilastopa.cz



Rodinné lyžování v Nezdicích na Šumavě Zimní sporty v Hartmanicích
je změna provozní doby v pracovním
týdnu tak, aby mohli lyžovat školáci,
studenti a pracující z okolních míst
v odpoledních a večerních hodinách
bez přestávky v provozu vleku. Cílem
je nabídnout provoz pro ty, kteří přijdou odpoledne ze školy nebo práce
a chtějí si zalyžovat. Provozní doba
bude v pracovním týdnu nepřetržitě od
13 do 21 hodin a o víkendu zůstane samozřejmě celodenní provoz včetně
večerního lyžování.
Příjemně si zalyžujete v malém středisku v šumavském podhůří pod Ždánovským vrchem (1064 m n. m.), který je vzdálen 15 km od Sušice a 5 km
od Kašperských Hor. Tento lyžařský
areál je situován 500 m od středu obce
Nezdice, na severním svahu ve výšce
687 – 765 m n.m. V areálu jsou k dispozici celkem čtyři sjezdovky lehké až
střední obtížnosti. Lyžaři, zejména ti
nejmladší, oceňují lyžování, při kterém mohou měnit sjezdovky nebo
skákat na přírodních terénních překážkách za doprovodu hudby z reproduktorů, umístěných v areálu. Vytrvalcům,
kteří se svahu nenabažili přes den,
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nabízíme i večerní lyžování na dvou
osvětlených sjezdovkách.
Lyžařský areál je vhodný především
pro rodiny s dětmi, a to nejen díky přehledným a širokým svahům, ale také
příznivým cenám jízdného. V sezoně
zaplatíte 250 Kč/den/ dospělou osobu,
160 Kč/den/dítě od 6 do 12 let. Všechny čtyři sjezdovky (v celkové délce
cca 1500 m) jsou denně strojově upravovány rolbou. V horní části vleků je
pro běžkaře připravena udržovaná běžecká stopa s napojením na okruh Javorník – Kašperské Hory.
Novinkou zimní sezony 2009/2010

Kdo rád provozuje zimní sporty
a zároveň dává přednost poklidnému
trávení volného času bez tlačenic
u vleků, neměl by vynechat návštěvu
lyžařského areálu v Hartmanicích.
Pro takového vyznavače lyžování
nebo snowboardingu je tento areál
každoročně dobře připraven. Lyžování na „Hamižné“ v Hartmanicích má
svou mnohaletou tradici a dodnes se
těší velké oblibě u místních obyvatel.

Provozovatel myslí i na Vaše pohodlí, proto zde zaparkujete zdarma
přímo pod vlekem. Vzpružit i zahřát
se můžete vedle nástupní stanice vleku
v bufetu s vytápěnou místností pro
35 osob a venkovním posezením na
terase pro 40 osob.
Nezdice na Šumavě a jejich okolí se
stávají stále více oblíbenou částí Šumavy a přibývá zde i nabídka kvalitního ubytování pro lyžaře (sjezdaře
i běžkaře), kteří si chtějí příjemně odpočinout. Podrobné informace naleznete na www.skinezdice.cz.
Josef Hlaváč,
SK Nezdice na Šumavě

Návštěvníci Šumavy však o této
možnosti lyžování zpravidla nevědí
a jsou proto příjemně překvapeni,
když Hartmanice navštíví. V posledních letech, kdy se o areál stará skupina nadšenců (původem z Hartmanic), doznal tento svah velkých změn.

Bylo zde zavedeno umělé osvětlení
i zasněžování a svah se pravidelně
upravuje. Terén je vhodný pro sportovce všech kategorií – zvláště rodiče
ocení, že se jim děti na kopci neztratí, neboť i přes svou rozlohu a převýšení je svah velice přehledný. Mezi
přednosti areálu patří dobře upravený
svah, žádné fronty a sympatická obsluha.
Kdo se chce na Hamižnou podívat,
může tak učinit kdykoliv díky webkameře, umístěné na úpatí svahu.
Více informací se dozvíte na adrese
www.la-hartmanice.cz.
Jana Adamcová
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Výročí města Klatov Sušice o Vánocích „včera a dnes“
Zveme Vás na návštěvu
historického města Klatovy,
které v příštím roce oslaví své
sedmsetpadesátileté výročí.
Rok 2010 bude tak ve znamení velkolepých akcí a bujarých oslav, jejichž přehled
naleznete v kalendáři kulturních a sportovních akcí.
Původ města sahá až do
roku 1260, kdy byly Klatovy
založeny jako královské město Pře-

myslem Otakarem II. Poloha města
na obchodní stezce přinesla městu
četné zisky, takže se v 16. století stává jedním z nejbohatších měst celého
království. Období rozkvětu ukonči-

la třicetiletá válka. V jejím
průběhu přicházejí do Klatov jezuité, kteří zde založili
kolej a kněžský seminář.
Město se tak stává významným centrem vzdělanosti.
Toto období ukončilo v 2.
polovině 18. století zrušení
jezuitského řádu, jehož budovy byly přeměněny na
kasárna. K významné události dochází v Klatovech v roce
1685. Tehdy katolická církev potvrdila, že v Klatovech došlo k zázraku,
když obraz madony, původem z italského města Re, ronil krev. Tato
„klatovská madona“ se poté stala
magnetem pro zástupy poutníků, navštěvující město.

Vánoce. Svátky klidu, míru a pohody. Chce se mi dodat: „Jak pro koho!“
Pro diváka radost, pro organizátora
starost. Ale musím zdůraznit, že radostná!

Do dnešních dnů se v Klatovech
dochovalo mnoho památek. Mezi nejvýznamnější zajisté patří Černá věž,
Katakomby či unikátní Barokní lékárna U Bílého jednorožce. Všechny památky sice počátkem listopadu ulehly
k zimnímu spánku, návštěva Klatov je
přesto nezapomenutelná i nyní. Chvíle odpočinku můžete zažít při romantických procházkách klatovskými
parky, malebnými uličkami a zákoutími. Atmosféra dávných časů na vás
dýchne při pohledu na stavbu jezuitského nebo arciděkanského kostela.

Pak se v Sušici objevil Josef Baierl
a založil dětský sbor. Letos tomu bylo
40 let. Tak jsem se stala členkou SDS.
Začínali jsme jedním koncertem.
A dnes? Počítám-li i výchovné koncerty, tak letos o Vánocích budou zpěváci všech oddělení Sušického dětského sboru vystupovat nejméně osmkrát.
Koncerty pro širokou veřejnost proběhnou 18. a 19. 12. ve Smetanově
sále gymnázia.

Informační centrum města
Klatovy, www.klatovy.cz

Užijte si zimu
v Prachaticích
a okolí

Během cesty do Prachatic se můžete zastavit v polovině prosince –
v neděli 13. 12. dopoledne na Vá-

Horažďovice jsou nevelké město,
ale domníváme se přesto a jistě právem, že i my můžeme návštěvníkům
poskytnout mnoho hezkých prožitků
a věříme, že se k nám všichni budou
rádi vracet. K minulosti pootavské
kotliny neodmyslitelně patří nedaleký
vrch, který byl svědkem mnoha udánočních trzích a od 13 hodin pak na
tradiční akci příjezd Paní Zimy
s družinou zvířátek, které obohatí
i vánoční zpívání a pohádka. Po celou dobu Adventních nedělí zazní
od 18 hodin krásné písně a koledy
pod vánočním stromem a betlémem
na Velkém náměstí. Závěr roku nabízí Silvestrovské veselí a přivítání
nového roku ohňostrojem a vystoupáním přímo z Prachatic na Nový
rok, 1. 1., na vrchol Libín s 27 m
vysokou rozhlednou, kde na odvážné čeká teplé občerstvení.
Zavítáte-li k nám v zimním čase,
buďte srdečně vítáni.
Infocentrum Prachatice
tel.: +420 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
www.prachatice.cz
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Píše se rok 1976 a J. Baierl přebírá
dirigentský post u smíšeného pěveckého sboru Svatobor. Další vánoční koncerty. A světe div se – Svatoboři si
troufnou veřejně zpívat Českou mši
vánoční J. J. Ryby! Za „totáče“ skoro
neslýchané… Dokonce sem několik let
zajížděl (krom jiných) také Jindřich
Jindrák, člen opery Národního divadla,

robky řezbářské, kovářské, keramické… Představí se i Denní stacionář
Klíček a Oblastní charita Sušice. Na
pátek 18. 12. opět chystáme pravou
domácí zabíjačku a v pondělí 21. 12.
proběhne „Plyšákový bazar“. Výtěžek

Úplně nejmladší tradicí, kterou se
Sušice může pochlubit, jsou „Vánoce
na náměstí“ (16.–21. 12.). Předloni
vznikl v Sušici Okrášlovací spolek,
který navazuje na prvorepublikové
sdružení občanů podílejících se na celkovém „zkrášlení“ města – pořádali
charitativní sbírky, vysazovali aleje,
zalesňovali kopce… My jsme se soustředili na kulturu. Ve spolupráci
s městem jsme již vloni a předloni
uspořádali týdenní řemeslný trh. Pokaždé, v 16.30 hodin, končíme den
vystoupením jedné ze sušických škol.
O tom, že to byl dobrý nápad, svědčí
jak ohlasy občanů, tak i zájem řemeslníků. Letos se můžete těšit nejen na
medovinu, svařák a grog, ale i na vý-

z něj věnujeme Občanskému sdružení
Píšťalka, které pomáhá dětem a mladým lidem, kteří po úraze zůstali nepohybliví.
Výčet akcí, které můžete v Sušici
nejen v čase Adventu navštívit, naleznete v přehledu na str. 6–7 tohoto vydání. Chtěla jsem jen ukázat, že Sušice žila a žije jak v létě, tak i v zimě.
Přeji tedy organizátorům pevné nervy,
pěkné počasí a přízeň diváků. Divákům pak co nejširší nabídku, takovou,
aby si každý mohl vybrat podle svého
gusta.
A všem vespolek přeji kopu zdraví
a kapičku štěstí!
Milena Naglmüllerová,
Okrášlovací spolek města Sušice, o. s.

Horažďovice mají co nabídnout,
nudit se nebudete!

Šumava, Prachaticko a hlavně
Prachatice jsou jednou z nejoblíbenějších turistických, cykloturistických a lyžařských oblastí v ČR.
Prachatice a okolí se mohou pyšnit
v zimních měsících bohatou lyžařskou tradicí sjezdového i běžeckého
sportu. Milovníci běžek mohou využít okruhy okolo vrcholu Libína
u Prachatic. Napojit se na ně mohou
z Prachatic po tzv. tankové cestě nebo
z obce Libínské Sedlo, vzdálené 6 km
od Prachatic. V této obci najdete
i sjezdovku vhodnou pro začátečníky
nebo rodiny s dětmi, včetně lyžařské
školy (www.sjezdovkalibin1096.cz).
Sportovní vybavení si pak můžete
zapůjčit v Prachaticích. Více informací najdete na www.prachatice.cz
v části turistika.

Osobně mám Vánoce spojené s nějakou „akcí“ již odmalička. Můj tatínek byl totiž amatérský muzikant
a pravidelně hrával v kostele sv. Václava na Štědrý den „Rybovku“. Dirigent, pan Kořenský, už v listopadu
obešel muzikanty, rozdal noty, naplánoval zkoušky a táta začal Sidolem
cídit pozoun. Hráli tam vedle sebe učitelé, bankovní úředník, lidé od „černého řemesla“ a spojili je Vánoce, muzika a pan Kořenský. Ani vlastně
nevím, jaké byl profese. Nicméně tato
tradice vydržela dodnes a to je dobře.

aby si s námi „střihl“ basové sólo. Letos Svatoboři chystají Rybovku opět a
znovu v lehce divadelní úpravě. Uslyšíme je 12. 12. a již teď se můžeme
těšit na příští rok, kdy Svatobor chystá
oslavy svého 150. výročí založení.

lostí – staroslavná Prácheň. Již v 10.
století zde vzniklo opevněné hradiště,
zhruba o dvě století později se stal kamenný hrad správním centrem tehdejšího Prácheňského kraje.
K zimním procházkám je vhodné
historické centrum města i přilehlé parky. Ale pokud by se nevydařilo počasí

na špacír, určitě se zastavte v interaktivní dílně nazvané „Návrat k tradicím“
v Městském muzeu s celoročním provozem. Vyzkoušíte si stará řemesla
z Pošumaví jako je zpracování ovčí
vlny kramplováním a předením na kolovrátku, tkaní na tkalcovském stavu
s žakárovým nástavcem nebo výrobu

lžiček z lipového dřeva či paličkování.
Za uměním se vypravte do galerie Califia, kde se konají výstavy mezinárodního a regionálního umění. Součástí
galerie je obchůdek s rukodělnými výrobky šumavských umělců a řemeslníků. Galerie nese jméno bájné bohyně,
která střežila zlatý poklad na pobřeží

Tichého oceánu. Cílem galerie je představovat méně známé umělce a umělkyně z celého světa.
Vodomilům i utrmáceným návštěvníkům, toužícím po relaxaci, můžeme
jen vřele doporučit aquapark vybavený
toboganem, dětským bazénkem se
dvěma skluzavkami, masážními tryskami pro děti a vodním kolotočem,
perličkovou lázní, umělým vlnobitím
a dalšími vodními atrakcemi. V areálu
je také sauna, fitcentrum, horolezecká
stěna a restaurace. Abyste si užili Prácheňsko plnými doušky, nevynechejte
návštěvu Regionálního centra cestovního ruchu Prácheň, kde vám v novém
infocentru poradí, která místa v regionu byste určitě neměli vynechat.
Více informací získáte na adresách
www.sumavanet.cz/ihorazdovice nebo
www.hotelprachen.cz.
Přijměte pozvání do Horažďovic!
Jitka Chalupná,
MěÚ Horažďovice, OPPŠK
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Zlatá éra Zlaté hvězdy se vrací
Listopad roku 2009 je rokem, na
který ve Vimperku čekali nejen pamětníci, ale doslova všichni občané
tohoto města. Hotel a restaurace Zlatá
hvězda se totiž otevírá s velkou slávou
po 13 letech neutěšeného stavu chátrání. Kdyby mohly zdi vyprávět, kolik
by to bylo protančených párů bot, kolik studentských „tanečních“ lásek
nebo kolik osudů mladých kluků, které sem přivedlo „vojančení“ ve vimperských kasárnách. Většina z nás
měla v minulosti důvod do „ Hvězdy“
zajít a troufnu si říci, že to byl dobrý
důvod. Příležitost zkusit „novou“ Zlatou hvězdu máme již od listopadu
2009.

a secese. Dvoukřídlý objekt složený
z podélné budovy orientované delším
průčelím do ulice a z krátkého příčného traktu byl honosnou dominantou na
okraji starého města a hoteloví hosté
z něj mohli hledět z mírného návrší
přes zadní nízké hotelové přístavby
kolem rozlehlého dvora do údolí Vo-

Architektura hotelu
Zlatá hvězda

lyňky a na protější zalesněná návrší.
V interiéru jsou kromě vstupní chodby, zaklenuté pruskými klenbami v širokých polích, všechny místnosti plochostropé. Starší sklepy pocházejí
z objektu, který tu stál před postavením hotelu.

Novorenesanční štíty a secesní průčelí nad hlavním vchodem do ulice
svědčí o tom, že se tu potkaly dva poslední architektonické a umělecké
názory starého světa před 1. světovou
válkou – období historických slohů

Pokud jste v tomto zimním čase na
Šumavě, chceme vás pozvat k návštěvě nové dílny, která je zároveň
prodejním místem dekoračních výrobků ze sušených rostlin se značkou Šumava originální produkt®.
Co zde bude k vidění? Především
dekorace ze sušených
rostlin vypěstovaných
v místních podmínkách, aranžmá s použitím exotických materiálů,
v adventním čase chvojová a vánoční

Na vaši brzkou návštěvu se těší paní Helena
Knězová.
Kontakt:
Hrádek 127 (4 km
po silnici ze Sušice směrem na Klatovy) • tel.:
+420 721 643 933 • Otevírací
doba: pondělí, středa a pátek 9–15 hodin; úterý a čtvrtek 9–17 hodin.

Vinutky z Nezdic
putují i do světa...
V říjnu 2009 byla ukončena druhá
sezona provozu ateliéru vinutých perel paní Jany Wudy v Nezdicích na
Šumavě. Mnoho návštěvníků se přišlo na vlastní oči podívat, jak je možné „vykouzlit“ ze skleněných tyčinek
půvabné korálky. Někteří z hostů si
zakoupili originální šperky pro potěšení své či svých blízkých, a tak se
„nezdické perle“ dostaly nejen do
všech koutů České republiky, ale i na
Slovensko, do Egypta, Izraele a USA.
Ti, kteří překonali prvotní ostych, se
posadili ke kahanu a vyrobili si vlastní vinutku. Našli se i tací, jež neodolali a přihlásili se do víkendového
kurzu, kde měli šanci proniknout
hlouběji do tajů výroby perel.
Ateliér bude opět pro veřejnost
otevřen od června 2010. V zimních
a jarních měsících je možné vybírat
z nabízených výrobků v e-shopu na
www.wudy.cz nebo osobně v Nezdicích (vždy po telefonické dohodě,
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... jak se vaří
Vánoční menu
naší babičky
HOUBOVÝ KUBA

V rukou zručného řezbáře Karla
Tittla se v podhradí velhartického hradu rodí nový betlém. Tento projekt by
měl být tím nejlepším, co dosud za
20 let práce s voňavým dřevem vytvořil. V betlému je 25 velkých figur,
ostatních menších napočítáte přes čty-

Turistické informační
středisko (TIS) Vimperk

vazba a v předjaří jarní a velikonoční
dekorace. Přijďte si vybrat dárek pro
své blízké nebo se jen inspirovat k vlastní tvorbě.
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Zeptejte se místních

Velhartický betlém

Tam, kde to voní chvojím
a sušenými kytičkami

..........

řicet. Nad betlémem ve výši očí je portál se čtyřmi síněmi, v nichž jsou vyobrazena řemesla. Nad každou síní je

vždy vypodobněn jeden světec a pod
ním řemeslo, jehož je patronem. Můžete si tak prohlédnout sv. Josefa s truhláři, sv. Eligia s kováři, sv. Urbana
s vinaři nebo sv. Lucii se skláři. V podloubí uprostřed je umístěn sv. Florián,
ochránce domu před ohněm. Krásu této
stavby, kde na vás dýchne 14. století,
si můžete prohlédnout v řezbářově obchodě ve Velharticích, každý den kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné
je dobrovolné a rodina Tittlova jej věnuje na opravu kostela Máří Magdaleny ve Velharticích, který je dominantou betlému. Po rekonstrukci chce
řezbář vytvořit a darovat do kostela
vyřezávané sochy.
K jesličkám Vás srdečně zve
řezbář Tittl s rodinou

Zima plná novinek
Turnerova chata, která jako jedna
z prvních splnila přísná kriteria regionální certifikace ekologického ubytování, přichází letošní zimu s řadou
kulinářských novinek.
Slušná houbová sezona letošního
podzimu nám umožnila zachovat na
jídelníčku proslulou polévku z lesních
hub, kterou v televizním pořadu Na
vrcholky hor tak chválil pan Vladimír
Čech.
Dalšímu seriálu o vaření Kluci
v akci, který se na chatě natáčel na
sklonku léta, pak vděčíme za recept na
„Hrachovou polévku s uzeným pstruhem ze Šumavy“.
V souladu se současnými trendy se
chceme ještě více zaměřit na tradiční
regionální jídla ze surovin z místních
zdrojů. Kromě jeleního guláše v bochníčku chleba tedy zařazujeme další

myslivecká jídla ze zvěřiny z Petrovic.
Po hlavním jídle si můžete pochutnat
na lívanečcích politých žahourem uvařeným z borůvek nasbíraných v šumavských lesích. Jako náš příspěvek
na pomoc rozvojovým zemím jsme
začali vařit čerstvě praženou kávu Fair
Trade.
Pro ubytované hosty na přání nabízíme snídaně v BIO kvalitě.

Sušené houby 200 g; škvařené sádlo 200 g; kroupy lámanka 2 400 g;
1 střední cibule; sůl; česnek; mletý
pepř; vývar 200 ml; voda na houby
200 ml.
Kroupy uvaříme ve vodě do měkka,
pak je scedíme, dobře propláchneme
přes cedník studenou vodou a necháme okapat. Na sádle osmažíme do
růžova drobně nakrájenou cibulku.
Ve vodě uvaříme sušené houby do
měkka. Do pekáče vysypeme vařené
kroupy, přidáme sádlo s cibulkou,
vařené a drobně rozsekané houby
s trochou vývaru z hub, sůl, pepř, třený česnek, vše dobře rozmícháme,
podle potřeby zalijeme hovězím vývarem a necháme v troubě zapéci.
Podáváme s okurkou nebo nakládanou kyselou zeleninou. Recept je na
10 porcí.

KAPR
S ČERNOU OMÁČKOU
Očištěný kapr 1 500 g; máslo 150 g;
kořenová zelenina (mrkev, petržel,
celer) 120 g; citrón 100 g; rozinky
30 g; sušené švestky 50 g; švestková povidla 50 g; mouka hladká 60 g;
perník 50g; 1 litr vývaru z ryb; cukr;
sůl.
Na kolečka nakrájíme kořenovou zeleninu a vložíme ji do vařící vody,
přidáme sůl a necháme asi půl hodiny vařit. Do tohoto zeleninového vývaru vložíme očištěné a dobře vyprané porce ryb a zvolna je vaříme cca
15 min. Vařené je vyjmeme, vývar
zahustíme na sucho opraženou moukou, přidáme strouhaný perník,
švestková povidla, citronovou šťávu,
cukr a vaříme, až omáčka přiměřeně
zhoustne. Vařenou omáčku přecedíme přes hustý cedník, přidáme rozinky, na kousky krájené spařené sušené
švestky, máslo a necháme přejít varem. Vařenou rybu klademe na talíř,
přelijeme omáčkou a servírujeme
s houskovým knedlíkem. Recept je
určen pro 10 porcí.

Jaroslav Zelinger

Promítání
s Vladislavem
Hoškem
paní Vojíková, Nezdice 124, tel.:
+420 739 544 831). V sortimentu naleznete vinuté perle navlékané na
kůži, ocelovém lanku či v kombinaci s chirurgickou ocelí, samostatné
perle i repliky keltských korálků
a páteříků. Dále i bižuterní komponenty pro kompletaci šperků. Zájemci o kurzy naleznou více informací na
www.wudy.cz/kurzy.
Jana Wudy

Cestujete rádi? Pak si nenechte
ujít již tradiční promítání snímků
z cest, které se bude konat po celou
zimu vždy jednou do měsíce v Hospůdce Pod kapličkou v Nahořanech
u Čkyně. A na co se v letošní zimní
sezoně můžete těšit?

23. leden 2010

20. březen 2010

Podíváme se na Island a Faerské ostrovy, podzimní Šumavu a zajedeme do
klášterů v Rumunsku a za vínem
do Moldavska.

Zavítáme do jižní Ameriky, budeme
obdivovat přírodu v Peru a Bolívii
a vystoupíme v Triglavském NP na
Mangrt a Vysoký Kanin.

4. prosinec 2009

27. únor 2010

17. duben 2010

Navštívíme nejvyšší pohoří světa
Himálaj v Nepálu, projdeme trek
kolem Anapuren přes sedlo Thorong
La (5416 m).

Pokusíme se zdolat nejvyšší horu
Afriky Kilimanžáro (5895 m), ležící
v Tanzánii, a zúčastníme se slavností
narcisů v rakouském Bad Aussee.

Navštívíme národní parky v západní
části USA.
Srdečně Vás zve
Vladislav Hošek, fotograf
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Za zábavou, historií...
Když se řekne zima a zimní radovánky, každému se vybaví zasněžené
svahy a projeté běžecké stopy, na kterých se prohání milovníci zimních
sportů.
Co si ale počít, pokud Vám nepřeje
počasí nebo lyžování neholdujete?
Anebo si chcete trochu odpočinout
a jet se někam podívat? Pak nepochybně uvítáte nejrůznější tipy na
návštěvu zajímavých míst na Šumavě
a v Bavorském lese, která jsou otevřena i v zimní sezoně. Můžete příjemně
relaxovat v krytých bazénech a aquaparcích, nahlédnout do minulosti života na Šumavě v řadě muzeí. Nevíte,
kam na výlet s dětmi, až budou znavené lyžováním a hrátkami na sněhu?
Určitě navštivte Pohádkovou chalupu
v Mlázovech, Centrum volného času
2000 v Kašperských Horách, interaktivní dílnu v Horažďovicích nebo areály s výběhy pro zvířátka u Neuschönau a Ludwigsthalu. Na Šumavě
a v Bavorském lese se nikdy nebudete
nudit! Upozorňujeme zároveň, že se
nejedná o absolutní výčet aktivit, ale
pouze o tipy na zajímavé zpestření
vašeho pobytu na Šumavě.

1 Vlastivědné muzeum

Dr. Hostaše v Klatovech
Návštěvníci nahlédnou do historie regionu
přes gotiku, renesanci, baroko, osvícení,
19. a 20. století až po současnost. Po dobu
restaurování interiéru Barokní lékárny U Bílého jednorožce zde najdete expozici „Apatyka Jednorožec“.
Otevírací doba: prosinec: denně kromě
pondělí 9–12, 13–17 hodin, leden–duben:
úterý až pátek 9–12, 13–17 hodin
Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. 1, 339 01 Klatovy IV.
tel.: +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

2 Německé dračí muzeum
Toto unikátní muzeum prezentuje nejen
historii slavností „Skolení draka“, ale věnuje se také dračí mytologii ve východních
a západních kulturách, obrazu draka v Bibli, v hrdinských pověstech a legendách
o světcích. Ve své „jeskyni“ zde po celý rok
odpočívá hrdina furthských historických
slavností, mohutný drak o váze devíti tun
a délce devatenácti metrů.
Otevírací doba: listopad 2009–duben 2010:
úterý a čtvrtek 14:15–17 hodin, sobota a neděle 11–13 hodin (o vánočních svátcích
rozšířená otevírací doba)
Deutsches Drachenmuseum
Schlossplatz 4, 93437 Furth im Wald
tel.: +49 9973 802 585
juergen.friedl@furth.de
www.drachenmuseum.de

pálí kořalka Bärwurz, typická pro zdejší
region, a také zde najdete nové Muzeum
nerostů (Mineralienmuseum).
Otevírací doba: 10–18 hodin. Palírna
kořalky (Schnapsbrennerei): po–pá:
9–12, 13–18, so: 9–13 hodin.
Bayerwald-Handwerksmuseum
Lamer Straße 94, 93474 Arrach
tel.: +49 9943 3640
r.drexler@t-online.de
www.bayerwald-handwerksmuseum.de

Domažlice
4 Pohádková

Šumava Mlázovy
V Mlázovech u Kolince nedaleko Sušice v Pohádkové chalupě se zabydleli
šumavské pohádkové bytosti, skřítci
a strašidla. Naleznete zde i maňáskové
divadlo, malý atelier pro děti, Rarášovu
stezku, Perníkovou chaloupku, šatlavu, věštírnu a plno další zábavy. Můžete navštívit
hrad Troškov a podívat se na nově budovaná
skřítčí obydlí v malé pohádkové rezervaci.

Pohádková Šumava Mlázovy
Mlázovy 18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611
pohadkovachalupa@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz

5 Interaktivní dílna

„Návrat k tradicím“
V interaktivní dílně „Návrat k tradicím“ se
seznámíte s dovednostmi našich předků
a budete moci proniknout do života na vsi
z doby před sto i více lety. Můžete si vyzkoušet tkaní na autentickém tkalcovském
stavu, předení na kolovrátku, paličkování,
nebo se pokusit vyřezat si lžičku z lipového
dřeva.
Otevírací doba:
říjen–květen pondělí až pátek 9–15 hod.
Muzeum Horažďovice
Zámek č. 11, 341 01 Horaždovice
tel.: +420 376 512 271
muzeumhd@seznam.cz
www.muzeumhd.cz

6 Aquapark Horažďovice
K plné relaxaci nabízí aquapark tobogan
(62 m dlouhý), dětský bazének se dvěma
skluzavkami, masážními tryskami pro děti
a vodní kolotoč, perličkovou lázeň, umělé
vlnobití a kulový vodotrysk, protiproud
a vzduchový rošt, chrlič vody, vodní hřib,
vodní a vzduchová lůžka s masážními tryskami. Dále je zde sauna, fitcentrum, horolezecká stěna.
Otevírací doba: pondělí–čtvrtek 13–21:30
hodin, pátek–neděle 9–21.30 hodin.
Aquapark Horažďovice
Sportovní 1052, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 511 481
bazen@horazdovice.cz
www.bazen.horazdovice.cz

7 Pivovarnické

Bavorského lesa Arrach
Muzeum řemesel v Arrachu, které provozuje rodina Drexlerových, představuje stará řemesla jako je švec, kolář, kovář, zámečník a sedlář. Zvláštní pozornost je
věnována zpracování dřeva – jednotlivé
části výstavy informují o práci truhláře,
soustružníka, tesaře, bednáře, výrobce košťat, hoblíře dřevěných dlouhých tyčí nebo
drvoštěpa. Můžete si zde prohlédnout více
než 2 000 exponátů. V přilehlé destilerii se
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Na památku pivovaru z roku 1937 byla ve
sklepeních hotelu instalována expozice muzea pivovarnictví. Současně s prohlídkou
muzea je možno navštívit i strašidelnou knajpu s ochutnávkou železnorudského piva.
Otevírací doba:
pondělí až pátek: 14–19 hodin
Hotel Grádl
340 04 Železná Ruda 299
tel.: +420 376 387 270
info@hotelgradl.cz
www.hotelgradl.cz

1

Kdyně

Klatovy

2

Furth
im Wald

Otevírací doba: prosinec a duben: víkendy
a svátky 10–16 hodin, leden až březen:
po telefonickém objednání 10–16 hodin.

muzeum Železná Ruda
3 Muzeum řemesel

Horšovský Týn

4

Nýrsko
3
8 Horská

synagoga
Hartmanice
Expozice v Horské synagoze ukazuje příběhy konkrétních lidí, zasazených do historických a politických souvislostí. Nevyhýbá se ani tématům
v muzeích často opomíjených: perzekuci
Židů za II. světové války, vysídlení Němců
po roce 1945 a dopadu železné opony
na Šumavu.

Železná Ruda
7

Bodenmais

Otevírací doba: do 24. 12. 2009: o víkendech 9–17 hodin, od úterý do pátku po
předběžné telefonické domluvě. Od 25. 12.
2009 do 3. 1. 2010: denně 9–17 hodin.
Od 5. 1. do 31. 3. 2010: o víkendech 9–17
hodin, od úterý do pátku po předběžné
telefonické domluvě, v pondělí zavřeno.

13
19

Zwiesel

Horská synagoga Hartmanice
342 01 Sušice
tel.: +420 376 383 107, +420 723 953 426
hartmanice@email.cz • www.hartmanice.cz

9 Muzeum

Dr. Šimona Adlera
Muzeum bylo vybudováno jako památník
Dr. Šimona Adlera, který zde žil a v roce
1944 zahynul v koncentračním táboře
Osvětim. Návštěvník se dozví o životě židovské menšiny v západočeském pohraničí,
o lidové výrobě na Hartmanicku a historii
tohoto regionu.
Otevírací doba: listopad–březen: úterý až
neděle 9–12, 12:30–16 hodin, duben–říjen:
úterý až neděle 9–12, 12:30–17 hodin
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Dobrá Voda 5, 342 01 Hartmanice
tel.: +420 378 370 700, +420 376 593 412
adler@zcm.cz • www.zcm.cz

10 Sklárna Annín –

prohlídka brusírny skla
Návštěvníci si mohou prohlédnout brusírnu
olovnatého křišťálu a dozvědět se více o historii sklárny i o současných postupech výroby broušeného skla. Výrobky dnešní brusírny
je možné shlédnout ve firemní vzorkovně
a prodejně přímo v areálu sklárny.
Otevírací doba: pondělí – pátek: 8–11,
11:30–12:30 (pro skupiny nejméně 6 osob),
13–13:30 (pro jednotlivce)
Sklárna Annín
Annín 66, 342 01 Dlouhá Ves
tel.: +420 376 593 384, +420 376 593 381
sklarna.annin@tiscali.cz

14 15

Regen

16

11 Muzeum

historických motocyklů
a Muzeum české hračky
Kašperské Hory
Muzeum historických motocyklů je největší soukromou expozicí svého druhu v České
republice. Expozice se stále zvětšuje a byla
doplněna i o historická jízdní kola. Některé
z vystavených exponátů jsou světové unikáty dochované v jediném kuse. V Muzeu
české hračky můžete sledovat vývoj lidové
hračky od minulosti až po současnost. Součástí expozice je i malý krámek, kde se některé hračky dají zakoupit.

Grafenau

Otevírací doba: denně 9–16 hodin
Muzeum historických motocyklů
a Muzeum české hračky
Kašperské Hory
Vimperská 12
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 255, +420 606 737 041
www.motomuzeum.sumava2000.cz

12 Centrum volného

času Šumava 2000
Až vás přestane bavit lyžování a sáňkování, přijďte si hrát! V centru naleznete velice pěkné vnitřní i venkovní prostory pro
hry a dovádění. Rodiče mohou využít hlídání dětí i na celý den nebo je mohou přihlásit na zajímavý dětský program. Od 3. 1.
do 12. 3. 2010 je na každý den od pondělí

do čtvrtka vždy od 16 do 18 hodin pro
děti připraven odpolední program na
zábavné téma: pondělí: Alibaba & zvířátka, úterý: Skřítkovské odpoledne, středa:
Zimní Hawai, čtvrtek: Mrazíci. Program
je vhodný pro děti od 3 do 10 let.
Otevírací doba: každý den kromě neděle
10–12, 15–18 hodin, o vánočních svátcích:
od 26. 12. do 2. 1. 2010 10–12, 15–18 hodin.
Centrum volného času Šumava 2000
Náměstí 7, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 603 253 242
cvc.sumava@seznam.cz
www.aparthotel.sumava2000.cz
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Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
Zimní sezona 2009–2010 je tady, přijměte proto pozvání na některé akce,
které se konají na Šumavě a v Bavorském lese.

prosinec 2009
3.–31. 12. Sušický mechanický betlém
čtvrtek
SUŠICE

Prohlídky Sušického mechanického betlému po celou dobu adventu
i během vánočních svátků. Současně bude přístupný i celý objekt Muzea Šumavy, kde bude výstava vánočních perníčků.
Info o časech prohlídek bude na www.muzeum.sumava.net

12. 12.
sobota

13. 12.
neděle

13. 12.
neděle

15. 12.
úterý

20. 12.
neděle

Hrad Rabí, tradiční prohlídky hradu při svíčkách s ohni na nádvoří,
zakončené divadelním představením pro dospělé s názvem Setkání
před Betlémem v podání Teátru Víti Marčíka. Na prohlídky je nutné
se pro omezenou kapacitu předem objednat na tel.: +420 724 663 689.
Info na www.rabi.cz

Příjezd Paní Zimy, adventní trhy
PRACHATICE

Velké náměstí, trhy budou zahájeny v 10 hodin, tradiční příjezd Paní
Zimy s družinou zvířátek, pohádka pro děti, začátek v 15 hodin.
Pořadatel: KIS a Město Prachatice, tel.: +420 388 607 537

Prohlídka muzea voskařství a perníku
s výrobou pralinek a ochutnávkou
D VIECHTACH

Café Hinkofer, Ringstraße, začátek v 10 hodin, cena za osobu: 5 eur,
předchozí ohlášení není nutné! Info na www.viechtach.de

22. 12.

22. 12.
úterý

23. 12.
středa

23. 12.
středa

23. 12.
středa

16.–21. 12. Vánoce na náměstí
středa – pondělí SUŠICE

Náměstí Svobody, řemeslné trhy s programem na náměstí. Pořadatel:
Okrášlovací spolek města Sušice, www.okraslovacispoleksusice.cz

17. 12.
čtvrtek

18. 12.
pátek

18. 12.
pátek

19. 12.
sobota

19. 12.
sobota

19. 12.
sobota

26. 12.
sobota

Hudební sklepy: Václav Koubek a Pavel Fajt
PRACHATICE

Společenský sál Národního domu, unikátní setkání dvou hudebníků
možná zdánlivě nesourodých, začátek ve 20 hodin. Pořadatel: KIS
Prachatice, tel.: +420 388 607 537

Loutkové divadlo
SUŠICE

Kulturní dům Sokolovna – Husův sál, loutkové představení s názvem
Pohádka lesa, začátek v 17 hodin. Pořadatel: Okrášlovací spolek města Sušice. Info na www.okraslovacispoleksusice.cz

26. 12.
sobota

29. 12.

Vánoční koncert Sušického dětského sboru
SUŠICE

úterý

Hrad Rabí, tradiční prohlídky hradu při svíčkách s ohni na nádvoří,
zakončené koncertem přední české harfenistky Kateřiny Englichové v duu s hobojistou Vilémem Veverkou v hradní konírně.
Na prohlídky je nutné se pro omezenou kapacitu předem objednat
na tel.: +420 724 663 689. Info na www.rabi.cz

29. 12.
úterý

31. 12.
čtvrtek

Vánoční jarmark
HORAŽĎOVICE

Náměstí tradiční jarmark a doprovodný program na náměstí
Pořadatel: Město Horažďovice, tel.: +420 376 547 557

31. 12.

19.–23.12. Hudba u stromečku
sobota – středa DOMAŽLICE

čtvrtek

Týdenní koncertování na náměstí v rámci vánočních trhů, 22. 12. se
uskuteční Chodský vánoční koncert. Info na www.idomazlice.cz

20. 12.
neděle

4. Adventní koncert – Třeboňští pištci a Jen tak tak
PRACHATICE

Velké náměstí, spojení precizního přednesu lidových, klasických,
vánočních i moderních skladeb v úpravách Vaška Šimečka v podání sboru fléten nejrůznějších typů s vlídnou poetikou písniček
skupiny Jen tak tak vytváří ojedinělou a neopakovatelnou atmosféru, začátek v 18 hodin.
Pořadatel: Město Prachatice, tel.: +420 388 607 530

Chanovický betlém
CHANOVICE

Od 17 a od 18 hodin, vánoční setkání ve skanzenu u dřevěného Betlému spolu s pěveckým a recitačním vystoupením dětí chanovické
školy. Pořadatel: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, MŠ
a ZŠ Chanovice

1. 1.
pátek

1. 1.
pátek

Café Hinkofer, Ringstraße, začátek v 10 hodin, cena za osobu: 5 eur,
předchozí ohlášení není nutné! Info na www.viechtach.de

2. 1.

Živý Betlém
HORNÍ PLANÁ

sobota

Kostel sv. Markéty, již tradiční setkání v předvečer Štědrého dne
s uvedením příběhu o narození Ježíška v podání hornoplánských obyvatel, začátek v 18 hodin. Info pořadatele na www.horniplana.cz

Betlémské světlo
SUŠICE

2. 1.
sobota

5. 1.
úterý

Náměstí, běh městem 100–4800 m, prezence od 9 do 10 hodin, start
první dětské kategorie v 10 hodin, hlavní závod v 10.45 hodin, start
pod Černou věží. Pořadatel: Triatlon Klub Klatovy

8.–10. 1.

Vánoční koncert
SUŠICE

13. 1.

Kostel sv. Václava, vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor.
Pořadatel: MěKS Sušice, tel.: +420 376 528 686

31. 12.
čtvrtek

31. 12.
čtvrtek

Prohlídka muzea voskařství a perníku
s výrobou pralinek a ochutnávkou
D VIECHTACH

Café Hinkofer, Ringstraße, začátek v 10 hodin, cena za osobu: 5 eur,
předchozí ohlášení není nutné! Info na www.viechtach.de

Průvod s pochodněmi a lucernami
D KOLLNBURG

Radnice romantická procházka se zastavením v Riedbachhütte – se
slevovou kartou pro hosty zdarma! Začátek v 19 hodin. Nutná
pevná zimní obuv! Přihlašovat se můžete do pondělí do 12 hodin
na tel.: +49 9942 941 214. Info na www.kollnburg.de

Silvestrovský sjezd s pochodněmi
SKI AREÁL ŠPIČÁK

Tradiční sjezd černé sjezdovky Šance s pochodněmi, rozloučení se
starým rokem. Členové horské služby a šumavští lyžaři po setmění
sjedou nejprudší špičáckou sjezdovku. Pod sjezdovkou občerstvení,
oheň, hudba a ohňostroj. Začátek v 17 hodin, sjezd s pochodněmi
v 17.30 hodin. Pořadatel: HS Šumava/Špičák, tel.: +420 376 397 273

pátek – neděle

středa

16. 1.
sobota

22. 1.
pátek

23. 1.
sobota

Akce pro zdatnější cyklisty, délka vyjížďky dle počasí, odjezd ve 13
hodin od restaurace U Hlaváčků.
Pořadatel: MTB Ježíkov, tel.: +420 737 276 089

Pěší pochod k uctění a zachování přírody
a života v Pošumaví
CHANOVICE

Start v zámeckém areálu, ukončení v Kulturním domě v Chanovicích.
Pořadatel: Obec Chanovice, www.chanovice.cz

Objevte Viechtach – prohlídka s návštěvou
kostela a kaple sv. Anny
D VIECHTACH

Zimní pěší výlet s průvodcem
D VIECHTACH

Český pohár dorostu v běhu na lyžích
ZADOV

Lyžařský areál Zadov, tradiční sportovní akce. Pořadatel: Sokol Stachy

Zimní pěší výlet s průvodcem
D VIECHTACH

Kabaret s Herbertem a Schnipsi
D VIECHTACH
Ples Města Prachatic
PRACHATICE

Hotel Park. Pořadatel: Město Prachatice, tel.: +420 388 607 530

Snowbitch–Cup
ŽELEZNÁ RUDA

LA Belveder, tradiční závody na snowboardech.
Kontakt: tel.: +420 376 397 114

23. 1.
sobota

30. 1.
sobota

Winterparty
D VIECHTACH

Městská hala Viechtach, začátek ve 20 hodin, vstup od 19 hodin.
Info na www.viechtach.de

X. reprezentační ples města Sušice
SUŠICE

Kulturní dům Sokolovna. Pořadatel: MěKS Sušice, tel.: +420 376 528 686

únor 2010
7. 2.

Půlnoční ohňostroj
VIMPERK

13. 2.

Kulturní dům Sokolovna – hlavní sál, silvestrovská zábava od 20 hodin. Pořadatel: MěKS Sušice, tel.: +420 376 528 686

Novoroční vyjížďka
HORAŽĎOVICE

Městská hala, předprodej vstupenek: Tourist-Information Viechtach,
tel.: +49 9942 1661. Info na www.viechtach.de

Vimperk – Kubova Huť a zpět, letošní téma: „Ze století do století“.
Pořadatel: Stifterův pošumavský železniční spolek Vimperk.
Info na www.spzs.sweb.cz

Silvestrovská zábava
SUŠICE

Tradiční novoroční městská akce. Pořadatel: tel.: +420 388 312 129

Bierfeldparkplatz, vycházka s průvodcem – každý týden jiný cíl. Doba
trvání: cca 2,5 až 3 hod., místo setkání: 13.30 hod. na Bierfeldparkplatz, přihlášení do 11 hod. v Tourist-Information Viechtach
na tel.: +49 9942 1661 nutné! Info na www.viechtach.de

10. Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků
VIMPERK

Zámek. Pořadatel: www.info.vimperk.cz

Novoroční výstup na Libín
PRACHATICE

Bierfeldparkplatz. Vycházka s průvodcem – každý týden jiný cíl. Doba
trvání: cca 2,5 až 3 hod., místo setkání: 13.30 hod. na Bierfeldparkplatz, přihlášení do 11 hod. v Tourist-Information Viechtach
na tel.: +49 9942 1661 nutné! Info na www.viechtach.de

Zámecká kaple. Pořadatel: Oblastní charita Sušice,
tel.: +420 732 250 018

Vánoční běh pod Černou věží (19. ročník)
KLATOVY

Velký sál kulturního domu Družba, silvestrovská zábava od 20 hodin.
Pořadatel: MěKS Klatovy, www.mksklatovy.cz

Turistické informace Viechtach, přihlášky na Tourist-Information
Viechtach, tel.: +49 9942 1661; pro hosty s BayerwaldCard Viechtacher
Land zdarma, jinak 2 eura; děti zdarma. Info na www.viechtach.de

Náměstí Svobody před radnicí. Rozdávání betlémského světla organizuje Junák Sušice, tel.: +420 728 821 467
Info pořadatele na www.vydristopa.cz

Vánoční koncert
VOLŠOVY U SUŠICE

Silvestr 2009
KLATOVY

leden 2010

Prohlídka muzea voskařství a perníku
s výrobou pralinek a ochutnávkou
D VIECHTACH

Prohlídky s doprovodným programem, účastníky čeká netradiční seznámení s šašky, kejklíři a kouzelníky, kteří se starali nejen o zábavu
na královských dvorech, ale navíc byli někdy i neohroženými rádci
svých pánů. Prohlídky denně 10–16.30 hodin, info: www.kasperk.cz

Smetanův sál Gymnázia, vystoupí Včelky a Hlavní sbor od 19.30 hodin. Info pořadatele na http://zussusice.skolniweb.cz

Večery při svíčkách – koncert
RABÍ

čtvrtek

28.12. –1.1. Zimní prohlídky hradu
pondělí – pátek HRAD KAŠPERK

Vánoční koncert Sušického dětského sboru
SUŠICE

Smetanův sál Gymnázia, vystoupení Broučků a Sluníček od 15 a 17
hodin, vystoupení Včelky a Hlavní sbor od 19.30 hodin.
Info pořadatele na http://zussusice.skolniweb.cz

Náměstí, vánoční trh se vším, co k tradičnímu trhu patří – hudba, ryby,
vánoční pohoda. Kontaktní tel.: +420 376 397 185

31. 12.

Náměstí, vystoupení souborů. Pořadatel: Město Klatovy, www.klatovy.cz

3. Adventní koncert
PRACHATICE

Velké náměstí, pěvecký sbor Přátelství, začátek v 18 hodin.
Pořadatel: Město Prachatice, tel.: +420 388 607 530

3. mezinárodní vánoční trh
D BAYERISCHER EISENSTEIN

21.–23.12. Vánoční řemeslné trhy
pondělí – středa KLATOVY

úterý

Večery při svíčkách
RABÍ

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

neděle

Dětský karneval
D VIECHTACH

Městská hala, začátek ve 13 hodin. Info na www.viechtach.de

sobota

Hornoplánský masopust
HORNÍ PLANÁ

Začátek v 8 hodin u radnice žádáním o právo, ukončení v 19 hodin
u radnice, celodenní tradiční obchůzka bujarého masopustního průvodu s muzikou, tancem a spoustou sousedské zábavy, ukončení
v 19 hodin u radnice, od 20 hodin maškarní tancovačka v Kulturním
a informačním centru. Pořadatel: KIC Horní Planá
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Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
13. 2.
sobota

14. 2.
neděle

14. 2.
neděle

17. 2.
středa

19. 2.
pátek

26. 2.
pátek

27. 2.
sobota

Extreme Day – Radio Kiss
ŽELEZNÁ RUDA

LA Belveder, den plný zábavy na sněhu, hudby, občerstvení, zkrátka
„extreme day“. Kontaktní tel.: +420 376 397 114

Vimperský masopust
VIMPERK

Průvod masek, hudba, občerstvení. Pořadatel: MěKS Vimperk,
tel.: +420 388 413 800

Masopustní průvod
D KOLLNBURG

Tradiční masopustní průvod Kollburgem, Na mušku budou brány
nejveselejší události uplynulého roku, poté bude následovat pohoštění masopustní polévkou v sále hostince Burggasthof, začátek ve 14
hodin. Info na www.kollnburg.de

3. 4.

Otevření Pohádkové chalupy
MLÁZOVY U KOLINCE

15. 5.

15.–17. 4. 45. ročník Mogul Šumava Rallye Klatovy
čtvrtek –sobota KLATOVY

15. 5.

sobota

Pořadatel: PAMK Klatovy, www.mogul-sumava-rallye.cz

15.–17. 4. 19. ročník Historic Vltava Rallye
čtvrtek –sobota KLATOVY

Pořadatel: PAMK Klatovy, www.mogul-sumava-rallye.cz

17. 4.
sobota

Žesťový soubor Regensburg
D VIECHTACH

Městská hala, klasika/jazz, předprodej: Tourist-Information Viechtach,
Stadtplatz 1, tel.: +49 9942 1661, začátek v 19.30 hodin.

Čarodějky ze Salemu
HORAŽĎOVICE

Kulturní dům, premiéra divadelního představení ochotnického souboru Tyjátr Horažďovice. Info na tel.: +420 777 558 048

Pivní radosti a vepřové neřesti II
HORAŽĎOVICE

Music club a Penzion Houba, 2. ročník pivních slavností, kde se můžete těšit na vepřové lahůdky a ochutnávky piv, o zábavu se postará
hudební skupina Nektar Boys. Info na tel.: +420 602 188 070

17.–18. 4. Národní šampionát mažoretek ČR,
Národní mistrovství Čech
sobota –neděle KLATOVY

Velký sál kulturního domu Družba. Pořadatel: MěKS Klatovy.
Info na www.mksklatovy.cz

17.–18. 4. Mezinárodní den památek
sobota –neděle ŠVIHOV

Vodní hrad Švihov, zvláštní prohlídky: „Severní sál a kazetové stropy“. Info na www.hradsvihov.cz

18. 4.
neděle

březen 2010
6. 3.
sobota

6. 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

23.–25. 4. Je kraj, kde voní tráva
pátek – neděle SUŠICE

Smetanův sál Gymnázia, festival dětských sborů se koná každý sudý
rok, v r. 2010 bude již 8. ročník. Pořadatel: Sušický dětský sbor
a Sdružení přátel SDS, http://zussusice.skolniweb.cz

12.–14. 3. XXVII. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla
pátek –neděle HORAŽĎOVICE

Kulturní dům, na přehlídku se sjíždějí amatérské ochotnické soubory
z Plzeňského a Karlovarského kraje. Pořadatel: kulturní středisko, tel.:
+420 376 512 237

13. 3.
sobota

13. 3.
sobota

13.–14. 3.
sobota –neděle

20. 3.
sobota

30. 3.
úterý

31.3.–1.4.
středa –čtvrtek

čtvrtek

3. - 5. 4.
sobota –pondělí

sobota

29. 4.
čtvrtek

30. 4.
pátek

30. 4.
pátek

30. 4.
pátek

Jízda přes louži
ŽELEZNÁ RUDA

SA Špičák, soutěž, při níž je o zábavu opravdu postaráno; přejíždí se
na čemkoliv přes dlouhou louži, přičemž do dalšího kola postupují ti,
kteří celou louži přejedou, vítěz by tedy měl zůstat suchý!
Info na tel.: +420 376 397 167

1. 5.

Flohmarkt – Bleší trh
D VIECHTACH

sobota

Mistrovství ČR v běhu na lyžích žactva a finále
závodů Hledá se nová Kateřina Neumannová
ZADOV

1. 5.

Historické lyžování
HORNÍ PLANÁ

6. 5.

Volksfestplatz, začátek v 7 hodin, info na tel.: +49 9942 1830 nebo
+49 171 891 12 68.

sobota

Lyžařský areál Pořadatel: Ski klub Šumava

Začátek od 11 hod. před radnicí, sportovní a společenské setkání lyžníků s dobovou výstrojí i výzbrojí, soutěží se v disciplínách: skok
vysoký a daleký, krasojízda, riskantní slalom, na závěr opékání buřtíků. Pořadatel: Ski Club 1930 a KIC Horní Planá

Pohádky pro nejmenší
SUŠICE

Smetanův sál Gymnázia, začátek v 15.30 hodin. Pořadatel: Gymnázium Sušice, tel.: +420 376 528 600

čtvrtek

8. 5.
sobota

8.–9. 5.
sobota –neděle

Velikonoční tradiční řemeslný trh
KLATOVY

Náměstí, tradiční akce s doprovodným programem a hudbou. Pořadatel: Město Klatovy, www.klatovy.cz

duben 2010
1. 4.

24. 4.

Pivní slavnost
D VIECHTACH

Městská hala, pivní hudební slavnost s bratrem Janem, vstup od 18.30
hod., vstup a rozvážení návštěvníků zdarma.
Info na www.viechtach.de

Koncert pro dvě violoncella
SUŠICE

Smetanův sál Gymnázia. Pořadatel: Gymnázium Sušice,
tel.: +420 376 528 600

Velikonoce na hradě
ŠVIHOV

Vodní hrad Švihov, hry pro děti, tradiční zdobení vajíček.
Info na www.hradsvihov.cz

1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami
CZ D MECHOVÝ POTOK A WALDKIRCHEN

1000 let od první zmínky o Zlaté stezce. Pořadatel: Landratsamt
Freyung-Grafenau a Prachatické muzeum, tel.: +420 388 311 419

27.–28. 2. 25. ČEZ Šumavský skimaraton
sobota –neděle KVILDA, MODRAVA

Závod na 45 km a 22 km klasicky (neděle) a 20 km volně (sobota) je
součástí série Euroloppet, závod je součástí série dálkových běhů Patria Direct SkiTour. Součástí závodu je sobotní dětský Šumavský minimaraton. Pořadatel: Ski klub Šumava, tel.: +420 388 413 917.
Info na www.skimaraton.cz

Zahájení milénia Zlaté stezky
PRACHATICE

1000 let od první zmínky o Zlaté stezce, slavnostní program k významné události v historii města. Pořadatel: Město Prachatice a Prachatické muzeum, tel.: +420 388 607 530, +420 388 311 419

Zimní pěší výlet s průvodcem
D VIECHTACH

Vycházka s průvodcem – každý týden jiný cíl. Doba trvání: cca 2,5 až
3 hod., místo setkání: 13.30 hod. na Bierfeldparkplatz, přihlášení do
11 hod v Tourist-Information Viechtach na tel.: +49 9942 1661 nutné!
Info na www.viechtach.de

Buzení skřítků a strašidel, 1. Mlázovská velikonoční kuličkiáda,
začátek ve 14 hodin.
Info na tel.: +420 608 961 611, www.pohadkovasumava.cz

9. 5.
neděle

Gymnaziální padesátka – 35. ročník
KLATOVY

Turistický pochod a cyklistická vyjížďka (na výběr čtyři délky cyklistických tratí – 50, 35, 25 a 15 km), start od budovy gymnázia, kde
ráno proběhne prezence. Pořadatel: Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, www.sumavanet.cz/gymkt

Festival komorní hudby – 11. ročník
KLATOVY
Pořadatel: Město Klatovy, www.klatovy.cz

Slet čarodějnic
DOBRÁ VODA U HORNÍ PLANÉ

Letní kino, začátek od 17.30 hodin; svoláváme čaroděje a čarodějníky
a všechna strašidla světa na čarodějnické rejdy a hrátky, tentokrát
hopsa-hejsa, hula-skok na čarotéku. Nezapomeňte na kostým, řádné
vybavení a svítilny. Pořadatel: KIC Horní Planá

Pálení čarodějnic
PRACHATICE

Velké náměstí, tradiční akce pořádaná ve spolupráci s místním Šumavským ochotnickým spolkem, začátek v 15 hodin. Pořadatel: Šumavský ochotnický spolek, tel.: +420 777 704 929

sobota

15. 5.
sobota

Den textilií
CHANOVICE

Skanzen, představení tradičních technik výroby. Pořadatel: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice, více info
na www.chanovice.cz

Majáles
SUŠICE

Ostrov Santos, 16. ročník tradiční studentské slavnosti. Pořadatel:
Gymnázium Sušice, tel.: +420 376 528 600

Zahájení turistické sezony 2010
KLATOVY

Náměstí, kulturně zábavný program.
Pořadatel: Město Klatovy, www.klatovy.cz

Zimní nabídka programů
pro veřejnost v NP Šumava
Správa NP a CHKO Šumava a Střediska environmentální výchovy připravily zajímavé projekty pro malé i dospělé návštěvníky, ty první voní Vánocemi.
Vánoční svícny si mohou rodiny
s dětmi vyrobit v SEV Vimperk
ve čtvrtek 17. 12. od 15 hodin.
Něco malého k snědku pro ptáčky, kteří zde zůstávají přes zimu,
připravíme v IS ve Stožci v pátek
18. 12. od 12.30 hod. – program
má název Vánoce pro ptáčky. Pokud bude dostatek sněhu, mohou se návštěvníci Srní, kteří mají rádi
dobrodružství, vydat ve vybraném termínu a předchozím objednání (IC
Srní, tel.: +420 774 606 030, +420 376 599 281) na Vyjížďku na psím
spřežení.
Celoročně od 12 do 14 hodin přednášejí u Plešného jezera strážci NP
Šumava zajímavosti o jezeře a jeho nejbližším okolí – lze objednat na
tel.: +420 731 530 307.
Zvířata ve volné přírodě můžete
pozorovat ze srubů, jež jsou k tomuto účelu postavené v přezimovacích obůrkách na Jeleních
Vrších a v Berankách. Zvěř se do
obůrek stahuje v době, kdy je již
napadaný sníh, proto jsou pozorovatelny otevřeny od prosince do března. Jelikož je o zimní pozorování
velký zájem, je třeba si včas zamluvit termín na tel.: +420 376 599 225
(231) – Beranky, +420 388 335 014 – Jelení Vrchy.

Slet ježibab
SUŠICE

Informační středisko Stožec zve na dva zajímavé večery – ten první
s názvem Fantazie s vůní orientu – ve středu 6. 1. 2010 od 17 hodin se
budou moci zájemci zapojit do výtvarných aktivit a světa módy. Pokud
se návštěvníci budou chtít dozvědět více o předení a tkaní, je pro ně ve
středu 20. 1. v 17 hodin připraven pořad Nenuďme se doma.

květen 2010

O den později, ve čtvrtek 21. 1. ve 13 hodin, zve IS a SEV Kašperské
Hory na Tvořivou dílnu Z ovčína – zájemci si mohou sami vyzkoušet,
jak se zpracovává ovčí rouno.

Zahájení turistické sezony v Netolicích
NETOLICE

Tvořivé odpoledne pro děti s názvem Poznávejme Národní park
Šumava připravilo SEV ve Vimperku na středu 27. 1. od 15 hodin.

Ostrov Santos.
Pořadatel: Gymnázium Sušice, tel.: +420 376 528 600

Zahájení výstavy v Muzeu JUDr. O. Kudrny, příjezd parního vlaku do
Netolic a cykloakce nazvaná „Slavnosti květů chelčicko-lhenického regionu“. Pořadatel: Muzeum JUDr. O. Kudrny, tel.: +420 388 324 251

Prvomájový Javorník
HORAŽĎOVICE

Vyjížďka na kolech, akce pro zdatné cyklisty, trasa HoražďoviceJavorník. Pořadatel: MTB Ježíkov, tel.: +420 737 276 089

Oslavy osvobození
SUŠICE

Náměstí Svobody, oslavy 65. výročí osvobození Sušice americkou
armádou. Pořadatel: Město Sušice, tel.: +420 376 540 214

Zahájení pohádkové sezony
MLÁZOVY U KOLINCE

Otevření Pohádkového hradu, soutěže, country hudba, začátek od
14 hodin. Info na tel.: +420 608 961 611, www.pohadkovasumava.cz

Šumavská řemesla a soutěže pro děti
HRAD KAŠPERK

Na hradním nádvoří stánky s šumavskými originálními výrobky
s předváděním výroby, soutěže pro děti, od 10 do 17 hodin.
Info na www.kasperk.cz

Kvalifikace MČR v mažoretkovém sportu
VIMPERK

Prestižní akce je pořádána ve Vimperku již posedmé a tradičně se jí
účastní kolem 40 mažoretkových skupin a 80 sóloformací. Hlavní
organizátor: ZŠ TGM Vimperk, tel.: +420 388 412 017
Info na www.zstgmvimperk.cz

15.–16. 5. Česko-bavorská slavnost k poctě sv. Jana
Nepomuckého
sobota –neděle POBĚŽOVICE

Zámek, významná kulturně společenská akce, spojení české a německé kultury, různá kulturní vystoupení, koncerty hudebních skupin,
výstavy, vzájemná výměna kulturních tradic.
Info na www.pobezovice.cz

Region ŠUMAVA – přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. • Období prosinec 2009 – květen 2010 • Změna programu vyhrazena
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sobota

V únoru Vás zveme například na
výlet Na sněžnicích okolím Kvildy – pořádá jej IS Kvilda ve středu 3. 2.
v 9.30 hodin. Zájemci se však musí objednat na tel.: +420 388 435 544.
Další program pro děti připravilo SEV Vimperk na středu 10. 2. v 15 hodin
– jmenuje se Lesní skřítkové – zde se děti prostřednictvím lesních skřítků
naučí rozeznávat některé druhy stromů rostoucích v NP Šumava.
Co byly páteříky a jak se vyrábí vinuté perly, to se mohou návštěvníci
dozvědět, pokud přijdou ve středu 17. 2. ve 12 hodin do IS a SEV Kašperské Hory.
Sněhová vločka, tak se jmenuje soutěžní odpoledne pro děti i rodiče –
připravilo jej ÚP Srní ve čtvrtek 18. 2. od 14 hodin.
Z březnové nabídky programů
pro veřejnost zveme na přednášku Kdepak jsou?, která se koná
v IS Stožec ve čtvrtek 11. 3. v 17
hodin. Přítomní se dozvědí více
o telemetrii velkých savců na Šumavě.
IS Alžbětín přichystalo v pátek
26. 3. v 19.30 hodin přednášku o archeologických nálezech na Šumavě
s názvem Nejstarší osídlení Šumavy. Březnovou nabídku uzavřeme
pozváním na Ptačí cvrlikání a velikonoční tvořivou dílnu do SEV Vimperk, která se uskuteční ve středu 31. 3. v 15 hodin.
Jana Zvettlerová, tisková referentka
Správa NP a CHKO Šumava
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Za zábavou, historií...
13 Prohlídka důlního

závodu Bodenmais
S průvodcem projdete 600 m dlouhou sítí
chodeb až do samého nitra hory Silberberg,
do obrovské jeskyně. Uvnitř se skrývá více
než 60 druhů minerálů a při pohledu na těžkou podzemní práci se budete cítit jako
přeneseni do dob dávno minulých. Na závěr
prohlídky uvidíte podzemní jezero a můžete navštívit i muzeum, které zachycuje historii těžby od roku 1311. Prohlídka trvá
přibližně 45 minut a je možná i s kočárkem.

Otevírací doba: 25. 12.–6. 1.: 11–15 hodin
• 7. 1. – 31. 3.: út, st, čt, so 12–14 hodin
(podle poslední lanovky).

Otevírací doba: 16. října až 14. května:
pondělí až pátek: 10–12, 14–17 hodin, sobota, neděle a svátky: 10–12 hodin.

Historisches Besucherbergwerk
Bodenmais
Silberberg 28, 94249 Bodenmais
tel.: +49 9924 304
historisches-besucherbergwerk@t-online.de
www.silberberg-online.de

Waldmuseum Zwiesel
Stadtplatz 29, 94227 Zwiesel
tel.: +49 9922 840 583
waldmuseum@zwiesel.de
www.waldmuseum-zwiesel.de

14 Muzeum lesa

ve Zwieselu
Muzeum lesa se nachází v historických prostorách bývalého měšťanského pivovaru.
V odděleních Les a Dřevo, Vlast a Sklářství
najdete přes 8 000 exponátů, z nichž děti
nepochybně zaujme prales s medvědem,
vlkem a rysem. Třešničkou na dortu je pak
kompletně zachovaná městská lékárna
z roku 1870.

Horažďovice
5 6

17 Stálá expozice historie

Kvildy a Bučiny

V kryté hale se můžete ponořit do 25 m
dlouhého bazénu, vyzkoušet masáže v teplých pramenech, Kneippův nášlapný bazén,
je zde také koupání pro děti, vnější bazén
s proudící vodou, inhalace bylinek, pára, tři
solária a infračervená kabina.

V muzeu se dozvíte něco nejen o historii
obce, ale také o nelehké práci a způsobu
života našich předků, žijících v drsných
podmínkách této krajiny. K vidění tu jsou
například pracovní nástroje, typický dřevěný nábytek, ale i dobové fotografie zachycující všední dny obyčejných lidí, díky
nimž může návštěvník nahlédnout do jejich
nelehkého, zato bohatého života.

Otevírací doba: úterý až pátek: 13:30–20
hodin, sobota: 11–20 hodin, neděle a svátky: 11–18 hodin.

Otevírací doba: listopad–prosinec: úterý až
pátek 10–16 hod., leden–únor– březen: úterý
až sobota 10–16 hod., neděle 10–15 hod.

Erlebnisbad Zwiesel
Badstr. 4, 94227 Zwiesel
tel.: +49 9922 5010411
www.stadtwerke-zwiesel.de

Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Kvilda 17, 384 93 Kvilda
tel.: +420 388 435 522, +420 388 435 532
ou.kvilda@tiscali.cz
www.sumava.net/kvilda

15 Erlebnisbad Zwiesel

16 Sklářské muzeum

Frauenau
Nejen milovníkům skla nabízí muzeum
fascinující putování časem a světem skla
od antiky až do současnosti. Můžete nahlédnout do života sklenářů v Bavorském
lese, sbírka moderního sklářského umění
se stovkami lahviček na šňupací tabák.

Sušice
8

Otevírací doba: pondělí až pátek 9–17
hodin, sobota, neděle a svátky 10–16
hodin.

10

9

Glasmuseum Frauenau
Am Museumspark 1, 94258 Frauenau
tel.: +49 9926 941 020
info@glasmuseum-frauenau.de
www.glasmuseum-frauenau.de

18 Muzeum české loutky

a cirkusu – Prachatice
V muzeu uvidíte jak tradiční čerty a kašpárky, tak i loutky, které navrhl například Mikoláš Aleš či Jiří Trnka. Návštěvník může
zhlédnout představení, která se odehrávají
v historických divadélkách nebo se podívat
do manéže s hrazdami, jednokolkami
a mnoha dalšími atrakcemi.
Otevírací doba:
každý den mimo pondělí 9–17 hodin
Muzeum české loutky
a cirkusu – Prachatice
Velké náměstí 43, 383 01 Prachatice
tel.: +420 388 385 716
loutky_cirkus@nm.cz • www.nm.cz

Kašperské Hory
11 12

Netolice

Vimperk

19 Areál zvířecích výběhů

II u Ludwigsthalu
Areál zvířecích výběhů pro vlky, rysy, koně
Převalského, pratury a s jedinečnou kopií
jeskyně z doby kamenné představuje zvláště pro rodiny s dětmi atraktivní cíl výletů.

Prachatice

Kvilda

18

17

Otevírací doba: areál je po celý rok volně
přístupný, cesty jsou v zimě udržované a posypané.
Tierfreigelände II.
Ludwigsthal, 94227 Lindberg
hzw@npv-bw.bayern.de
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Volary
20 21

Vydejte se na nově otevřenou stezku v korunách stromů, tzv. Baumwipfelpfad, která se
nachází u městečka Neuschönau. Tato stezka
umožňuje pohyb v 8 až 25 m nad zemí v dosud nenarušené přírodě. Po 1 300 m dlouhé
lávce dojdete na plošinu 44 m vysoké vyhlídkové věže, ze které se Vám naskytne
jedinečný pohled na Bavorský les.
Otevírací doba: prosinec: 9:30–15:30 hodin (24. prosince zavřeno), leden–březen:
9:30–15:30 hodin. Při špatném počasí (bouřka, krupobití, vichřice, námraza) musí stezka zůstat uzavřena. V každém případě musí
být také uzavřena vyhlídková věž. Stezka je
udržována i za nepříznivého zimního počasí, kdy je také plně zpřístupněna (sněhová
pokrývka se pravidelně odstraňuje).
Baumwipfelpfad
Böhmstraße 37, 94556 Neuschönau
tel.: +49 8558 974 074
info@baumwipfelpfad.by
www.stezkavkorunach.cz

21 Areál zvířecích výběhů

I u Neuschönau
Na okraji Národního parku Bavorský les
bylo v rozmanité lesní krajině mezi obcemi
Neuschönau a Altschönau umístěno na ploše 250 hektarů 16 velkých výběhů a voliér,
které byly spojeny do areálu zvířecích výběhů. Aktuálně zde žije 36 různých domácích druhů ptáků a savců.
Otevírací doba: celoročně, cesty jsou v zimě
udržované a posypané.
Tierfreigelände I.
Böhmstr. 35, 94556 Neuschönau
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

22 Karoli Badepark

Waldkirchen
Největší a nejmodernější koupaliště v Bavorském lese. Jedná se o nadstandardně
vybavený areál s relaxačním oddělením se
slanou vodou. V areálu najdete krytý bazén,
mediterraneum s několika bazény se slanou
vodou, vířivky, dětský bazén, saunu.
Otevírací doba: denně 10–20 hodin, úterý
a čtvrtek 10–22 hodin.
Karoli Badepark Waldkirchen
Vdk-Heim-Straße 1, 94065 Waldkirchen
tel.: +49 8581 986 990
www.waldkirchen.de

23 Aquapark Frymburk
V komplexu Wellness Hotelu Frymburk se
nachází překrásný aquapark pro děti i dospělé rozkládající se na ploše cca 1 500 m2.
Jeho součástí jsou různé atrakce – vnitřní
bazén, divoká řeka, vodní vřídlo, perličková
lůžka, hydromasážní trysky, vodní chrliče,
tobogán, dětské brouzdaliště, whirpool,
pára, sauna.

Freyung

Otevírací doba: denně 10–21 hodin.
Wellness Hotel Frymburk
Frymburk 140, 382 79 Frymburk
tel.: +420 380 735 208
info@hotelfrymburk.cz
www.hotelfrymburk.cz/cz/aquapark-frymburk

Horní Planá

24 Aquaworld Lipno

Waldkirchen

V areálu Aquaworld Lipno najdete plavecký bazén, dětské brouzdaliště, divokou
řeku, perličkovou lavici, whirpool, saunu
a masáže.

22
23

Lipno
24

Vyšší Brod
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20 Stezka korunami stromů

Otevírací doba: 19. 12. 2009–1. 1. 2010:
16–21 hodin • 3. 1. 2010–24. 4. 2010: po–čt
10–21 hodin, pá 14–21 hodin, so a ne 10–21
hodin.
Aquaworld Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 86
tel.: +420 380 735 208
aquaworld@lipnoservis.cz
www.lipno.info
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Výrobky, řemesla a lidé
V této rubrice Vám již tradičně
představujeme nově certifikované
výrobky a produkty. Od posledního
vydání novin byla šumavská regionální značka udělena dalším sedmi výrobkům. Na Šumavě tak můžete vybírat již z 61 certifikovaných
výrobků, což je v rámci Asociace
regionálních značek, která čítá databázi přes 260 výrobků, skutečně
rekordní počet.

a objednal si 50 lišek na Nový Zéland.
Improvizovala jsem na zahradě u stolu
a brousila ručně. Po té zkušenosti jsem
si raději pořídila brusku a rozšířila sortiment. Vyrábím přívěsky na krk z přírodních barevných dřev – z ořešáku,
hrušně, akátu, dubu, jilmu a dalších.
Jsou to malé dřevěné šperky s motivy
zvířátek i ornamentů. Mám mezi

Takto označené výrobky je možno
zakoupit přímo u výrobce na uvedené adrese.

Lidové řezbářství
Lidové dřevořezby a ostatní dřevěné
předměty byly u našich předků každodenní součástí jejich života. Dnešní
doba je nahradila mnohdy i nevkusnými výrobky z plastů, sádry a jiných
umělých hmot. Řemeslná práce vymírá. Dřevořezby jsou zhotovovány z lipového dřeva, které pochází výhradně
ze Šumavy a jejího podhůří. Zahrnují
drobnější řezbářské předměty jako například teploměry, stojánky na fotogra-

fie, ozdobné reliéfy, myslivecké podložky pro trofeje, kříže – symboly
k mysliveckým soudům, vzpomínkové
řezby pro rybáře a včelaře. Mimo to na
objednávku vyřezávám různé plastiky
světců, kříže s Kristem, betlémy i další.
Jsem rád, že mohu i já spolu s dalšími
nadšenci přispět k návratu předmětů
našich předků do dnešní doby. Řada

50–100 druhy vzorů, které se pořád vyvíjejí, a vedle klasických vznikají nové.
Jsou vyrobené ručně, co kus, to originál,
napuštěné přírodním olejem. Vyřezávám také větší figurky zvířátek k vybarvení, na něž lze použít podle libosti běžné barvy z papírnictví. Dále zdobené

zápichy do květináčů a květinových vazeb, sošky vánočních andělíčků, holubičky, srdíčka, kříže, upomínkové dřevěné předměty. Vedle svých využívám
i nápady zákazníků. Mohou si u mne
objednávat i zájmové skupiny nebo firmy, jež chtějí mít vlastní symbol.

Kontakt:
Jan Houška
Na Sadech 561,
383 01 Prachatice
tel.: +420 388 316 409, +420 776 356 951
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Dřevořezby,
přírodní dekorace
První figurky jsem vyráběla jen tak
pro sebe. Později jsem jich krabici vzala zkusmo na dobový trh. Přišel člověk
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podmínkách mykofarmy bude hlíva
ústřičná dostupná pro obyvatele v regionu a návštěvníky Šumavy celoročně.
Obliba této houby vzrůstá díky novým
poznatkům z oblasti racionální výživy,
gastronomie a v neposlední řadě i připomenutí si poznatků našich předků
o vhodnosti konzumace hub.
Kontakt:
Petr Samec, Mykofarma Svatá Maří
Svatá Maří 143, Trhonín
385 01 Vimperk
tel.: +420 383 323 601, +420 773 603 699
samec.petr@houby.net
www.houby.net, www.houby.eu,
www.mykofarma.cz
Prodejní doba: čt–pá 12–16 hodin nebo
po telefonické dohodě.

Ručně stavěná
keramika keltskou
technikou
Nemám žádnou výtvarnou školu, vše
co tvořím, dělám s radostí a láskou.
Lidé mi říkají, že jim moje keramika
nosí štěstí. Má ji i několik tuzemských
celebrit (P. Trávníček, J. Kretschmerová, I. Svobodová...) a kromě mnoha
zemí Evropy doputovala i do USA
a Austrálie. Pro své výrobky používám
světlou červenici s ostřivem, vše modeluji ručně z plátů a válečků, glazuji
hrnčířskými glazurami bez těžkých

Kontakt:
Kateřina Kříhová
Halase 24
370 08 České Budějovice
Provozovna:
Zátoň 54, 384 51 Volary
tel.: +420 721 835 873
krihova.k@seznam.cz

Hlíva ústřičná

mých lidových dřevořezeb je již zastoupena nejen u nás, ale i v zahraničí,
např. v Rakousku, Německu, Americe,
Kanadě a v dalších zemích.

Zákusky a mini dezerty

V dobových dokumentech je uváděna zmínka o tom, že páni z kříže, rytíři,
odjížděli na křížové výpravy do svaté
země se zásobou hlívy ústřičné (v kožených měšcích), kterou jim poddaní
sbírali ve hvozdech šumavských lesů.
Hlíva ústřičná je nezaměnitelná houba
podzimu a jara s příjemným houbovým
aroma, vhodná pro kuchyňské zpracování. V poslední době se z této houby
díky potvrzeným léčebným účinkům
stal zdroj pro výrobu minimálně 12 druhů léků. Především léku na snížení cholesterolu a zvýšení imunity organizmu.
Díky výrobě této houby v optimálních

kovů a vypaluji na teplotu 1 200 °C,
takže použití je všestranné, jak na zahradě, tak v kuchyni. Sortiment je velice pestrý, hrnky a hrnce různých velikostí, pivní korbely, čajové konvice,
vinné servisy, květináče a různé dekorativní předměty jako například zvonky, aroma lampy, svícny, kočky, sovy… Lze vyrobit cokoli i na přání
zákazníka. Keramiku nabízím přímo
ve svém ateliéru a též jezdím na dobové

řemeslné jarmarky po naší republice
i do zahraničí. Pro zájemce je možné
udělat jednoduché kurzy.
Kontakt:
Miroslava Potužníková
384 72 Zdíkov 172
tel.: +420 388 426 990, +420 777 041 584
kerama@atlas.cz
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

„Postavím vedle pneuservisu cukrárnu, aby si měli lidi, co čekají na přezutí
pneumatik, kam sednout – no tak
10 míst.“ Napadlo bráchu. „Ty jsi blázen, cukrárna a pneuservis, to nejde dohromady!“ domlouvali mu známí. Jak to
dopadlo? Přijďte a uvidíte… Naše zákusky jsou vyrobeny z kvalitních surovin. Korpusy na dorty děláme podle
osvědčených receptur našich babiček.

Náplně jsou jemné smetanové a ochucené např. čokoládou, vaječným likérem,
karamelem. Snažíme se myslet úplně na
všechny. „Mandlový rohlíček“ může
sníst i ten, kdo je alergický na mouku,
vejce i mléko. „Čoko mls“ byl původně
připraven jako bezlepkový zákusek, ale
lahodné chuti čokolády v kombinaci
s jemnou smetanou odolá málokdo.
Všechny zákusky, které prodáváme

másla. Na mramoru se o několik stupňů
ochladí, promíchá a nalije do formiček.
Všechen vzduch, který se do ní dostal
během míchání, musíme „vytlouct“
a pak čokoládu z formiček vylijeme. Připravenou náplň ochutíme a naplníme
„skořápky“ bonbonů. Opět nahřejeme
ve vodní lázni čokoládu, zchladíme na
mramoru a zavíráme bonbony. Necháme
vše ztuhnout. Naše pralinky jsou vyrobené z tzv. „pravé čokolády“, která má
vyšší obsah kakaového másla. Víte, jak
poznáte správně vyrobenou pralinku?
Musí při skousnutí „křupnout“.
Kontakt:
Eva Kratochvílová, 340 34 Zborovy 72
tel.: +420 733 537 272
kratochvilova.eva@seznam.cz
Prodejna: (viz.Zákusky a mini dezerty)

Originální roubenice
a horské sruby
Již od malička mne zajímaly nástroje
pro ruční řemeslnou dřevovýrobu, a tak
se stalo, že jsem se při jejich sbírání rozhodl začít tyto, mnohdy už artefakty, používat k účelům, pro které byly původně
zhotoveny. A když se k tomu přidala má
celoživotní láska k lidové architektuře,
stala se výroba dřevěných domů pro

v cukrárně Caffé Čokoláda, si můžete
objednat i jako minidezerty na slavnostní tabuli. Každý den si u nás můžete vybrat z 15–20 chutí čerstvých zákusků.
Těšíme se na Vás.
Kontakt:
Eva Kratochvílová, 340 34 Zborovy 72
tel.: +420 733 537 272
kratochvilova.eva@seznam.cz
Prodejna:
Cukrárna – Kavárna Caffé Čokoláda;
Jan Velíšek, Marcela Velíšková
Plzeňská 1070, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 605 217 240, +420 739 058 550
caffe.cokolada@qmail.com
www.caffecokolada.cz
Prodejní doba: pondělí až sobota 8–17 hodin,
neděle 13–17 hodin

Prácheňské pralinky
Je s námi při všech našich důležitých
událostech. Udělá radost našim přátelům. Vykouzlí úsměv na dětských tvářích. Prožívá s námi naše radosti i starosti. Má mnoho podob a různé chutě.
Všichni ji důvěrně známe – je to
ČOKOLÁDA. Čokoláda se chová jako
opravdová madam. V místnosti, kde se
s ní pracuje, musí být správná teplota
i vlhkost. Rozpouští se ve vodní lázni –
nesmí se do ní dostat ani kapička vody.
Každý druh čokolády se rozpouští při
jiné teplotě. Celou dobu se musí míchat,
aby se rozpustily krystalky kakaového

mne osudem. Věnujeme se výrobě tradičních roubených chalup a srubů, u kterých je kladen důraz na řemeslné lidové
zpracování. Roubenice mohou být skládány ze dvoj, troj nebo čtyřstranně hraněných pryzem, což souvisí s mírou rustikálního pojetí stavby. Při skladbě
obvodového roubení používáme technologii dvou vyfrézovaných drážek, do
kterých jsou vložena dvě silná péra. Pohledové plochy objektů opracováváme
vždy ručně. Tvoříme také interiéry těch-

to domů včetně nábytku, dveří, pecí
a doplňků. Naše obydlí jsou stavěna pro
odpočinek a relaxaci. Každý člověk
v dnešní stresové době potřebuje oddech
a regeneraci sil, k čemuž jsou naše domy
ze dřeva jako stvořené. Za náš dosavadní největší úspěch považujeme to, že si
za své obydlí vybral naši roubenou chalupu i cyklista Roman Kreuziger.
Kontakt:
HOLZBERG, s. r. o., Alexander Jína
Provozovna Hrádek u Sušice, 342 01 Sušice
tel.: +420 776 888 777
holzberg@seznam.cz • www.holzberg wbs.cz
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certifikace ubytovacích a stravovací
služeb se na Šumavě úspěšně rozjela,
proto Vám v tomto čísle novin představujeme další služby pyšnící se
značkou ŠUMAVA originální produkt®. Pokud se rozhodnete navštívit
následující hotely či penziony, máte
jistotu, že v nich zažijete tu pravou
šumavskou pohostinnost. Na hosty
v těchto zařízeních čekají kvalitní
služby, milý personál, přístup šetrný
k životnímu prostředí, aktuální informace o Šumavě, nejrůznější doplňkové aktivity pro turisty a mnohé
další. Přijeďte se přesvědčit!

Kontakty:
Chata KČT, Irena Rošická
Prášily 100, 342 01 Sušice
tel.:+420 376 589 031, +420 724 215 142,
+420 721 584 957
irenaros@seznam.cz
www.ceskehory.cz/chataprasily

Chalupa Pazderna
ven vlastním sociálním zařízením,
TV+SAT, Wi-fi, minibarem a trezorem.
Součástí penzionu je sauna a whirlpool.
Pro sportovně založené návštěvníky je
připravena úschovna kol či lyžařské boxy.
K dispozici je také terasa s možností grilování. Díky ideální poloze v NP Šumava
je východiskem mnoha turistických tras

Citlivě opravená stylová šumavská
chalupa leží na klidném místě u lesa
v obci Nezdice na Šumavě. Nabízí ubytování pro 9 osob, nejlépe pro dvě rodiny

Apartmán 124
Apartmán se nachází v objektu bývalé
hospodářské usedlosti v Nezdicích na
Šumavě, která prošla nedávno kompletní rekonstrukcí. Nabízí ubytování pro
4–6 osob v útulně vybaveném apartmánu. Hostům je k dispozici i zastřešená
terasa a velká uzavřená zahrada s jezírkem, na které je dětské pískoviště, sklu-

do bývalého zakázaného území tajemné
šumavské přírody jak v letním, tak
i v zimním období.
Ceník: Hlavní sezona 750 Kč a 700 Kč/dospělá osoba se snídaní. Vedlejší sezona: 650
Kč/dospělá osoba se snídaní. Zvýhodněné
pobyty pro seniory (1. 9.–22. 12. 2009; 1. 4.–
15. 6. 2010) 500 Kč/osoba/noc se snídaní.
Děti do 3 let zdarma bez nároku na lůžko, děti
do 8 let se slevou 30 %, pes 150 Kč. Podrobný ceník na www.bruckneruvdum.cz

zavka a gril s venkovním posezením.
Parkovat je možno v uzavřeném dvoře,
uložení kol a lyží v objektu. Všechny
úpravy byly prováděny se záměrem, aby
vzniklo prostředí, v němž by se hosté
cítili dobře a mohli si jen a jen užívat
pohodových dnů. Soukromí a rodinné
prostředí apartmánu je vhodné pro rodiny s dětmi i pro ty, kteří chtějí relaxovat

Kontakt:
Apartmán 124, Lucie Vojíková
Nezdice na Šumavě 124, 342 01 Sušice
tel.: +420 739 544 831
info@apartman124.cz • www.apartman124.cz

Rodinný penzion
Brücknerův dům
Nově zrekonstruovaný Brücknerův
dům stojí v malebné šumavské obci Prášily, v nadmořské výšce 880 m n. m. Je
posledním z tradičních roubených domů
v této lokalitě. Jedná se o stavbu pozdně
barokního rázu, pravděpodobně o myslivnu. Dům si zachoval původní dispozici, také velkou většinu původních konstrukcí, ať jde o zděnou část nebo
o srubové partie v přízemí a podkroví.
Nabízí ubytování se snídaní formou švédských stolů až pro 16 hostů v šesti pokojích, nadstandardně zařízených v pravém
šumavském stylu. Každý pokoj je vyba-
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s dětmi, a je kompletně vybavena včetně
satelitu, DVD, PC a Wi-fi připojení.
U chalupy je velké zastřešené sezení
s kamenným krbem a udírnou, travnatá
terasa, nadzemní bazén a dětské hřiště.
Pro děti je možno zapůjčit dvoumístný
cyklovozík za kolo a cyklotyč. V okolí
jsou hluboké lesy s možností sběru hub
a borůvek, nedaleko teče pstruhový
Nezdický potok. Je to ideální místo jak

Kontakt:
Helena Kreuzigerová
Prášily 117, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 016 508
Kreuzigerova@seznam.cz
www.bruckneruvdum.cz

Chata Klubu českých
turistů Prášily na Šumavě
Moderní turistická chata otevřená v roce 1997 se nachází v malebné obci
Prášily a nabízí ubytování ve dvou, tří,
čtyř a šestilůžkových pokojích. Každý
pokoj je označen svým znamením – zvířátkem, kytičkou – a stejný symbol je
použit i na jeho výmalbě. Pro průchozí
turisty je připraven jeden pokoj na přespání na matracích na zemi ve vlastním

spacím pytli. Hosté mohou využít dvě
společenské místnosti a dvě společné kuchyně s vybavením a mají přístup k velkému množství propagačního materiálu,
který se týká převážně Šumavy. Pobavit
se mohou i fotografiemi „ze života chaty“. K dispozici je bufet, v létě terasa
s ohništěm. Poloha chaty je vhodná pro
pěší turistiku, cykloturistiku, ale i houba-

ření. V zimě tu jsou upraveny běžecké
trasy, možnost sjezdového lyžování na
Železné Rudě a Srní.
Ceník: duben–červen, říjen–listopad 140 Kč,
ostatní měsíce 240 Kč, členové KČT mají slevu
50 Kč/noc. Podrobný ceník naleznete na adrese
www.ceskehory.cz/chataprasily

kolo. K objektu náleží venkovní posezení s grilem, bylinková zahrádka
a rozlehlý udržovaný pozemek, který je
k dispozici pro letní i zimní radovánky.
Hosté jistě ocení i zázemí pro děti, pískoviště, skluzavku a množství venkovních hraček. Sportovně založení pak
půjčovnu horských kol a lyžařského
vybavení. Pokud hledáte soukromí, pak
je to správná volba. Přijeďte, klid a pohoda kouzelného údolíčka na hranicích
Národního parku Šumava okouzlí
i vás.

Kontakt:
Šárka Sásková
Stachy 393, 384 73 Stachy
tel.: +420 602 450 804
apartmany@kocicov.cz
www.kocicov.cz

Penzion U Černého
kohoutka
Horský rodinný penzion leží na kouzelném místě na okraji NP Šumava
v jeho centrální části. Penzion je ideální pro rodinnou rekreaci a poznávání
šumavské přírody. Užijí si zde turisté,
cykloturisté i lyžaři. Příjemné, komfortní a stylové prostředí penzionu vám
bude dokonale vyhovovat, apartmá
i pokoje mají veškeré vybavení, díky

Apartmány se nacházejí ve velice
klidné lokalitě s názvem Kočičov,
v blízkosti lesa, nedaleko lyžařského

Neumannové je tou správnou volbou.
Místnost zvaná Šenk s kapacitou 40
míst a s téměř mystickou domácí šumavskou kuchyní, případně sousedící
doutníčkárna pro „pánské“ posezení
s doutníkem a kvalitním vínem u krbu.
Vítězné poháry, medaile a další artefakty, které jsou citlivě rozmístěny ve společných prostorách, vás nenechají na

pochybách, že se nacházíte v chalupě
naší úspěšné sportovkyně. Komplexní
nabídku doplňuje relaxační zóna (bazén, sauna, fitness), půjčovna horských
kol a lyží, programy pro děti. V zimě
jsou v blízkosti upraveny běžecké trasy,
možnost sjezdového lyžování včetně
lyžařské školy.

Ceník: 200–400 Kč osoba/noc dle sezony,
délky pobytu a počtu osob

Šumavské apartmány

Tato stylová chalupa, zasazená do
krásné šumavské krajiny na Zadově,
vám nabízí spojení nádherné přírody
s komfortním ubytováním, interiéry
s velmi elegantním a velkorysým řešením prostoru. Najdete zde 5 kompletně
vybavených apartmánů, Wi-fi internet,
LCD TV, garážové stání pro každý
apartmán. Osobní přístup, pohodová
atmosféra, vaše soukromí, pokud hledáte něco speciálního, chalupa Katky

Ceník: Ceny za noc/apartmán: 2 osoby/800 Kč,
4 osoby/1 200 Kč, 5 osob/1 600 Kč

pro pěší turistiku a cyklistiku, tak i pro
běžecké a sjezdové lyžování. V bezprostřední blízkosti, přímo za plotem, se
nachází Lyžařský areál Nezdice. Pokud
hledáte soukromí, vybrali jste si správně,
protože chalupu budete mít jen sami pro
sebe.

Kontakt:
Josef Hlaváč
Nezdice na Šumavě 57, 342 01 Sušice
tel.: +420 603 415 013
hlavac@akmartinska.cz
www.nezdickachalupa.cz

v klidném prostředí uprostřed přírody.
Přímo v obci se nachází Lyžařský areál
Nezdice a Galerie skleněného korálku,
kde si výrobu korálků můžete vyzkoušet.
Ceník: od 250 Kč/osoba/noc
Děti 0–5,99 let ZDARMA, 6–9,99 let sleva 25 %
Aktuální ceník: www.apartman124.cz

Chalupa Katky
Neumannové

kterému se u nás budete cítit jako doma.
Ani ten největší jedlík u nás nebude mít
hlad a pochutnávat si budete také na
místních specialitách. Večerní romantickou atmosféru si zpříjemníte třeba
posezením u krbu a dobrým vínem.
Součástí penzionu je finská sauna, venkovní bazén, dětské a sportovní hřiště,
vyhlídková terasa s panoramatickým
výhledem do šumavského údolí k Javorníku a mnoho dalších služeb.
Ceník: Ubytování se snídaní již od 430 Kč
do 12 let od 300 Kč, do 5 let 190 Kč. Bohatá
a chutná večeře za 80 Kč.

Ceník: od 3 200 Kč za apartmán a noc
včetně snídaně, děti do 10 let zdarma
Kontakt:
Chalupa Katky Neumannové,
Ing. Luděk Sáska
Zadov 415, 384 73 Stachy
tel.: +420 777 016 645, +420 602 450 804
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz

Ubytování U Chladů
Šumavská chalupa se nachází na nádherném místě na Filipově Huti s výhledem na Roklany. Ubytovat v soukromí

Kontakt:
Penzion U Černého kohoutka,
Klára Sochorová
tel.: +420 602 379 093
info@cernykohoutek.cz
www.cernykohoutek.cz

areálu Zadov–Churáňov. Hosté se mohou ubytovat ve třech prostorných
apartmánech, které jsou kompletně vybavené, každý má svůj kuchyňský kout,
koupelnu, Wi-fi internet i SAT. Pro
malé hosty je k dispozici postýlka, jídelní stolička, ale také dětský vozík za

se můžete ve dvou, tří a čtyřlůžkových
pokojích s plně vybaveným kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením. Hostům je také k dispozici
sušička na houby, připojení k domácí
síti Wi-fi, prostory pro úschovu kol
(pokračování rubriky na straně 12)
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost Seznam oficiálních prodejních míst
(pokračování rubriky ze strany 11)

která nabízí polopenzi s místními specialitami. Pro hosty je k dispozici také
vlastní parkoviště, kolárna/lyžárna, půjčovna horských kol, venkovní posezení

Kontakt:
Anna Chladová
Horská Kvilda-Korýtko 27
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 775 037 904
uchladu@seznam.cz
www.echalupy.cz

Šumavská galerie

Penzion „Pod Churáňovským
vrchem“
a lyží, malé dětské hřiště a venkovní
sezení s ohništěm. Majitelé chovají
drobná domácí zvířata (ovečky, kachny,
slepice, kočky a pejsky), což ocení
zvláště děti. Ideální ubytování jak pro
rodiny s dětmi, které mohou využít nedaleké lyžařské vleky pro nenáročné
lyžaře, tak i pro sportovce, kteří ocení
bohatou síť běžeckých tras vedoucích
například na Kvildu, Březník nebo Poledník.

Stylově zrekonstruovaná původní šumavská chalupa leží v klidném prostředí
Churáňova ve výšce 1100 m n. m., nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením
a TV. Celková kapacita je 22 lůžek. Součástí je i stylově zařízená restaurace,
k dispozici pouze pro ubytované hosty,

s grilem a ohništěm, dětské hřiště, hřiště
na fotbálek a rozsáhlý pozemek, který
zaručuje pro hosty dostatek klidu a soukromí. Penzion je součástí zimního střediska Zadov-Churáňov, na lyžích můžete
do upravené stopy nebo na sjezdovku
přímo ze dveří penzionu.
Ceník: 520 až 580 Kč na osobu/noc
s polopenzí
Kontakt:
Věra Horká
Churáňov 17, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190, +420 602 495 621
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz

Ceník:
Sezona: 380 Kč za osobu/den, děti do 2 let
zdarma, děti od 2 do 10 let 280 Kč/den,
pes 70 Kč/den
Mimo sezonu: 320 Kč za osobu/den, děti
od 2 do 10 let 220 Kč/den

U nás v Bavorském lese

Vítejte ve sklárně Joska v zemi sklářů!
Sklářské umění, nakupování a zábavu
uprostřed Bavorského lesa nabízí jedinečný svět sklárny Joska, kterou najdete
asi 25 km od Železné Rudy v blízkosti
městečka Bodenmais.
Ve sklárně Joska proniknete do tajemství výroby skla: Můžete se zde dívat
přes rameno sklářům, kteří Vás provedou
výrobou skla od žhavé hmoty až k hotovému výrobku. Pokud budete mít zájem,
můžete si foukání skla sami vyzkoušet.
Ve dnech „Světa dětí“ jsou pro děti připraveny nejrůznější atrakce. V prodejnách Joska na vás čeká křišťálové sklo

v mnoha variantách: zdobené i čiré skleničky na víno, zářící svícny, lustry, skleněné interiérové doplňky – nabídka
určitě splní všechna vaše očekávání. Řada
známých osobností, jako např. Arnold
Schwarzenegger, je majiteli hodnotných
pohárů JOSKA. Určitě si nenechte ujít
expozici „For Winners – Poháry pro ty
nejlepší na světě“.
Vynikající restaurace, pivní zahrádka
„König Ludwig“ a kavárna „Kristallino“ zvou k ochutnání čerstvě připravených jídel nebo na vydatnou svačinu.
Vstup zdarma!

Dobrá a Stožec
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Foto: Josef Štemberk

od Radvanovského hřbetu se táhly k jihu, jen
výjimečně narušeny odlesněnými, ale neosídlenými nivami potoků až k Novému Údolí. Šlo zřejmě o pralesovité smíšené lesy,
netěžené pravděpodobně až do konce 18.
století. Záznamy z roku 1811 uvádějí věkové
rozpětí lesů 100 až 270 let, jen na menších
plochách byly porosty 40 až 100 let staré.
Ještě na sklonku 19. století vzpomíná A. Heyduk na lesy Radvanovického hřbetu jako sice
na těžené, přesto pralesovitého vzhledu. Rozlehlá niva Teplé Vltavy byla v polovině 18.
století bez chalup, pokrývaly ji jen louky
a rašeliniště s drobnými izolovanými lesíky.
Osídlenci Stožce, pravděpodobně stejně jako
osídlenci Dobré, byli lesní dělníci, jejichž
hlavním úkolem bylo kácet dřevo a zajišťovat jeho splavení po Vltavě. Později praco-

Americká 154/I • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207, +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, chodská
keramika, kolovečská keramika, dekorativní
a užitná keramika, svíčky ze včelího vosku,
šumavské holubičky, skleněné vinuté perly,
malované obrázky, dekorativní skleněné
výrobky, dekorační výrobky ze sušených
rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“,
soustružené výrobky ze dřeva, dřevořezby,
háčkované krajky, patchwork, tkané koberce, bižuterie, fotografie ze Šumavy, broušené
sklo, skleněné těžítko, sušené houby, ručně
šitá zvířátka a panenky, šperk z dílny Hand
made Orit, dřevěný ptáček, kované a kovové
výrobky.
Otevřeno: Po - Pá 8:30–17:30, So 8:30–
13.00

Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232 • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207 , +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, chodská
keramika, dekorativní a užitná keramika,
svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky, skleněné vinuté perly, malované
obrázky, dekorativní skleněné výrobky,
dekorační výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené
výrobky ze dřeva, dřevořezby, háčkované
krajky, patchwork, tkané koberce, fotografie
ze Šumavy, skleněné těžítko, sušené houby,
šperk z dílny Hand made Orit, dřevěný ptáček, kované a kovové výrobky.
Otevřeno: Po - Pá 9–17, So 9–13

Turistické informační centrum Stachy

JOSKA Kristall Bodenmais
Am Moosbach 1, 94249 Bodenmais
tel.: +49 9924 7790
verkauf@joska.com
www.joska.com

Poznejte neznámá místa Šumavy
Procházka od Dobré přes Stožeckou kapli na Stožec nabízí nahlédnutí do minulosti
i současnosti Šumavy. Najdete tu staré sídlo,
podobné živoucímu skanzenu, z náspu tratě
spatříte rozlehlé rašeliniště Mrtvého luhu
– pamětníka poledových dob, kolem Stožecké kaple projdete zbytkem smíšeného
šumavského pralesa a ve Stožci vás uvítá
moderní šumavská vesnice v centru národního parku.
Na české poměry je Dobrá mladou osadou. První písemná zmínka pochází z roku
1816, první domy tu však stály už na konci 18. století. Ani Stožec nepatří k prastarým sídlům. První osídlenci sem prý přišli
teprve v roce 1769.
Tato oblast ale zřejmě nebyla po celý středověk zcela bez osídlení, vždyť Dobrá leží
necelých 500 m od historické Zlaté stezky
a cca 2 km od zaniklého středověkého hrádku na Stožci. Nejstarší mapy pak prozrazují, že už na počátku 18. století byly nivy
Vltavy a jejích přítoků včetně mírných svahů nad říčními terasami zcela odlesněny.
Táhly se tu tedy nedozírné louky a pastviny.
Přesto i v 18. a 19. století lesní plochy v okolí Dobré převažovaly, hlavně na vrcholu
a svazích kopců. Hora Stožec byla zcela pokryta lesem až ke Studené Vltavě a také lesy

S výrobky označenými značkou ŠUMAVA originální produkt® se můžete
setkat prakticky kdekoliv, protože jejich prodej není nikterak omezen.
Prodej minimálně tří certifikovaných druhů výrobků nebo skupin výrobků
je garantován na těchto prodejních místech:

Stachy 422 • 384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.isumava.cz • www.sumavanet.cz/icstachy
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, chodská dekorační keramika, šumavské
holubičky, fotografie ze Šumavy, drobné
bytové doplňky ze dřeva, svíčky ze včelího
vosku, výrobky ze dřeva, skleněné vinuté
perly, originální bižuterie, kovové a kované
výrobky, dekorativní a užitná keramika, dřevořezby a přírodní dekorace.

Turnerova chata

vali v továrně na rezonanční desky. Novým
obyvatelům byl přidělován bezplatně pozemek pro stavbu a potřebné dříví, každý dostal
povolení k vyklučení pozemku o rozsahu
potřebném k uživení rodiny a k chovu 2 krav
na 10 let bezplatně, později za pachtovné.
Přitom se zavázali ročně vyrobit 100 sáhů
rovnaného dříví na dům za úplatu. Ačkoli
osídlenci často odlesňovali půdu i pro zemědělství nevhodnou, jejíž úrodnost rychle
klesala, pocit svobody a relativně neomezeného života po dobu minimálně 10 let byl
jistě lákavý. Tito osídlenci byli tehdy ve sporu s volarskými měšťany, kteří si na toto
území dělali od středověku nárok a vyhrožovali stožeckým vypálením jejich domů.
Sporným územím byla právě rozlehlá niva
Vltavy, za jejímž odlesněním a zemědělským
využíváním zřejmě stáli právě volarští.
Domy v Dobré si dodnes zachovaly tvářnost původních objektů stavěných při kolonizaci území v průběhu 19. století. Nesou
také mnoho společných znaků s domy volarskými – tedy znaků spíše typických pro venkovskou zástavbu Alp. Jak asi vypadaly
původní lesy, můžete spatřit v okolí Stožecké
kaple a Stožecké skály. Dodnes tu rostou
stromy staré přes dvě stě let, tedy skuteční
pamětníci původních pralesů a doby, kdy
sem první osadníci teprve přicházeli.

Pavel Hubený

(na trase naučné stezky Povydří,
Čeňkova pila – Antýgl)
341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Sortiment: sirky ze Sušice, sušené houby,
ručně šitá zvířátka a panenky, kolibříci –
miniaturní knížečky, šumavské holubičky,
fotografie ze Šumavy, malované obrázky,
soustružené výrobky ze dřeva, řezbářské
výrobky, drobné bytové doplňky ze dřeva,
Rendlovy tyčinky.
Otevřeno: denně 10–18

Infocentrum Lipno nad Vltavou
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: +420 380 736 053
info@lipnoservis.cz • www.lipnoservis.cz
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, malované
obrázky, těžítka Boubínský prales.

Krámek pro radost
Pavlíkova 7/1 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 736 513 950, +420 776 708 318
kramekproradost@email.cz
www.kramekproradost.cz
Sortiment: malované obrázky, řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, dekorativní skleněné výrobky, drobné bytové
doplňky ze dřeva.

Regionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152 • 341 01 Horažďovice
tel.: +420 737 285 545
ic@horazdovice.cz • horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, malované
obrázky, bižuterie, tiskoviny „Pohádková Šumava“.

Pohádková chalupa
Mlázovy 18 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz
Sortiment: řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, svíčky ze včelího vosku,
malované obrázky, chodská dekorační keramika, šumavské holubičky, dekorační výrobky ze sušených rostlin.
Otevřeno: říjen - prosinec a duben:
So - Ne a svátky 10–16
leden až březen: pouze po tel. dohodě
květen, červen, září: úterý až neděle 9–17
červenec, srpen: denně 9–17

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138 • 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
malované obrázky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, drobné bytové doplňky ze dřeva.

Hrad Velhartice
Velhartice 1 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 376 583 315, +420 724 663 691
velhartice@quick.cz • www.hradvelhartice.cz
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky ze
dřeva, malované obrázky ze Šumavy, originální bižuterie.
Otevřeno: duben: So - Ne 9–16,
květen: Út - Ne 9–16

Turistické informační středisko Vimperk
nám. Svobody 42 • 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
Sortiment: fotografie ze Šumavy, šumavské
holubičky, kolibříci – miniaturní knížečky,
svíčky ze včelího vosku.

Kavárna – vinárna „Na Šumavě“
Šumavská 31 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Sortiment: šumavské holubičky, dárky a drobné bytové doplňky ze dřeva, malované obrázky, ručně šitá zvířátka a panenky, soustružené
výrobky ze dřeva, zelňáky, Rendlovy tyčinky,
sušené houby, sirky ze Sušice, skleněné výrobky ze sklárny Anna, vinuté perly.
Otevřeno: Po 14–22, Út - Pá 12–22,
So 15–22 nebo dle Vašeho přání.

Šumavská řemesla
384 73 Stachy 79
tel.: +420 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky,
drobné bytové doplňky ze dřeva, chodská
keramika, kolovečská keramika, dekorativní
a užitná keramika, svíčky ze včelího vosku,
šumavské holubičky, skleněné vinuté perly,
malované obrázky, dekorativní skleněné výrobky, dekorační výrobky ze sušených rostlin,
tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené
výrobky ze dřeva, dřevořezby, háčkované
krajky, patchwork, tkané koberce, bižuterie,
fotografie ze Šumavy, broušené sklo, skleněné
těžítko, sušené houby, ručně šitá zvířátka a panenky, šperk z dílny Hand made Orit, dřevěný
ptáček, kované a kovové výrobky.
Otevřeno: Po - Pá 8.30–17.30, So 8.30–13
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U nás v Bavorském lese

Zeptejte se místních

... na tradiční pokrmy
Bavorského lesa

Bodenmais – ráj zimních sportů a wellness
I v zimě se v Bodenmaisu
určitě zahřejete
Bodenmais (3 300 obyvatel), vzdálený
20 kilometrů od česko-německé hranice
ve směru od Železné Rudy, se stal jedním
z největších turistických center v Bavorském lese. Tato část Bavorského lesa je
chráněným územím a je považována za
jedinečný ještě existující prales v Evropě.
Dějiny Bodenmaisu sahají od vesnice
proslulé výrobou skla a těžbou stříbra
přes půvabné lázeňské městečko k modernímu turistickému centru.
Již dlouho se Bodenmais těší mezinárodnímu věhlasu jako ideální destinace
pro běžecké lyžování, kam každoročně
míří špičkoví i rekreační lyžaři. Kolem
centra aktivit Bretterschachten je upravováno okolo 100 km běžeckých stop, které jsou položeny jak v údolí, tak ve vyšších polohách. Jedná se o nejvýše
položený běžecký areál v Bavorském
lese. Sněhovým rájem pro rodiny s dětmi

Vepřová pečeně s kůrkou
a omáčkou z tmavého piva
Přísady (pro 4 osoby): 1 ks vepřové
pečeně s kůží (cca 1–1,5 kg); 1 velká
cibule; sůl; hřebíček; 0,5 l tmavého
piva; 1 polévková lžíce cukru; mouka

Lyžařská oblast Geiβkopf
Kdo si chce po namáhavém lyžařském
dni opravdu odpočinout, ten je na správném místě. Nabídka wellness zařízení se
v Bodenmaisu v posledních letech velmi
rozšířila. Zbrusu nový krytý plavecký
bazén Silberbergbad a přilehlý saunový
areál jsou tím pravým zlatým hřebem.
Bodenmais Tourismus & Marketing GmbH
Bahnhofstr. 56, 94249 Bodenmais

Velký Javor (Großer Arber)
– nový rodinný lyžařský
areál v Bavorském lese

Na Javoru se nachází čtyři typicky bavorská a moderně zařízená restaurační
zařízení - původní Eisensteiner Hütte
(Železnorudská chata), tradiční Arberschutzhaus (turistická chata Arber), útulný Gasthaus zur Gondelbahn (hostinec
U Kabinkové lanovky) a oblíbený Thurn-

hofstüberl (hospůdka Thurnhof) přímo
u dětského areálu. Kromě toho jsou zde
dvě půjčovny lyžařského a snowboardového vybavení.

Novinky 2009/2010
15 m dlouhý pohyblivý koberec v dětském areálu ArBär-Kinderland určený
pro nejmenší lyžaře • svatební pokoj s postelí s nebesy a hvězdnou oblohou • bezdotykové Keycards v celém areálu • bezplatný autobus pro sáňkaře mezi dolní
stanicí lanovky Thurnhof k sedačkové
lanovce Sonnenhang.
Kontakt: ARBER-BERGBAHN
94252 Bayerisch Eisenstein
tel. +49 9925/9414-0
arber@hohenzollern.com
www.arber.de nebo www.arber.cz

Zimní kouzlo
Zwieselu
Sklářské město Zwiesel u Národního
parku Bavorský les nabízí svým hostům
každoročně zimní dovolenkové radovánky. Sněhová sezóna zde trvá až do
března a skýtá zimní zábavu na Velkém
Javoru, ve Zwieselském běžkařském
centru a na mnohých kilometrech běžkařských tras v městských částech Rabenstein a Bärnzell – ať už při alpském
lyžování, běžkování, sáňkování nebo při
výletu na sněžnicích. A roku 2011 bude
Zwiesel na začátku února hostit Světový
pohár v obřím slalomu a slalomu žen.
Kdo si nepotrpí na sport, ten se nadýchá čistého vzduchu při rozsáhlých túrách
pohádkovou zimní krajinou, pobaví se
veselou jízdou na saních v koňském spřežení, dobrodružnou procházkou s pochodněmi nebo ve společnosti při lední metané. Večer se potom člověk rozptýlí
u svařeného vína a „Jägertee“ (černý čaj
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VEPŘOVÁ PEČENĚ
S KŮRKOU A OMÁČKOU
Z TMAVÉHO PIVA, ZELÍ
A BRAMBOROVÝ KNEDLÍK

je lyžařský areál Silberberg, náročnější
sjezdaře určitě uspokojí oblast Velkého
Javoru, kde lze vyzkoušet 15 km upravovaných sjezdovek různých délek.

Großer Arber – nejvyšší v Bavorském lese

V oblasti kolem Velkého Javoru můžete vyzkoušet 15 km sjezdových tratí různých obtížností, které se nacházejí v nadmořské výšce od 1050 m do 1456 m.
Vzhledem k převládajícímu kontinentálnímu klimatu by tato poloha odpovídala
v Alpách nadmořské výšce 2 000 m. Proto je zde vždy zajištěna dostatečná sněhová pokrývka.
Díky devíti lanovkám (jedné kabinkové, dvěma šestisedačkovým a třem lyžařským vlekům), výkonným zasněžovacím
zařízením, nejmodernějšímu umělému
osvětlení, novému dětskému areálu ArBärKinderland se 4 pohyblivými pásy a zimní sáňkařské dráze se tento areál řadí mezi
moderní lyžařské oblasti. Návštěvníkům
je k dispozici bezplatné parkoviště.
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„Rodinný lyžařský areál, ve kterém si všichni přijdou na své“
Svahy hory Geiβkopf (1097 m)
a Einödriegel (1121 m), které leží uprostřed Bavorského lesa asi 40 km od Železné Rudy u městečka Bischofsmais,
zvou k lyžařským a snowboardovým radovánkám. Na devíti širokých sjezdovkách s rozmanitým terénem, které jsou
denně upravovány a při nedostatečné sněhové nadílce uměle zasněžovány, si přijdou na své nejen úplní začátečníci, ale
také pokročilí lyžaři a profesionálové –
proto je tento areál ideální pro celou rodinu. Návštěvníkům je k dispozici sedačková lanovka, 5 vleků a 3 vleky pro začátečníky s přepravní kapacitou 6 600
osob za hodinu. Tři osvětlené sjezdovky
lákají od středy do soboty k lyžování
a jízdě na snowboardu pod hvězdnou
oblohou. Snowboardisté určitě využijí
Funpark, kde najdou různé druhy skoků
a railů všech náročností. Na 2 km dlouhé
sáňkařské dráze, vedoucí z Geiβkopfu,
mohou malí i velcí vyzkoušet své sáňkařské umění na zalesněném svahu.

O Vaši kulinářskou pohodu se postarají tři restaurace a během lyžovaní si můžete odpočinout ve třech sněžných barech. U areálu najdete okolo 1000 udržovaných a bezplatných parkovacích míst.
Další informace najdete na stránkách
www.geisskopf.de.
To nejlepší: Tento lyžařský areál byl
v zimě 2008/2009 oceněn jako „Top pro
začátečníky“ • 3 sjezdovky s umělým
osvětlením • 2 km dlouhá sáňkařská dráha • Funpark, jumps, kicker, boxen a rails
• 2 lyžařské školy, 3 snowboardové školy,
půjčovna lyžařského i snowboardového
vybavení. Volnočasové aktivity: krytý
bazén • kuželky • regenerační centrum se
saunou • kulturní dům • výstava jesliček
• lázeňský park s napojením na lyžařské
tratě a kopcem pro sáňkování • 25 km
zimních turistických tras • trasy pro sněžnice • 70 km běžkařských tras
Kontakt: Geißkopfbahn -Hr. AchatzUnterbreitenau 3, 94253 Bischofsmais
tel.: +49 9920 231, info@geisskopf.de

Bad Füssing … působí a působí a působí
Působení léčebné vody v Bad Füssingu při onemocnění pohybového aparátu
(jako jsou bolesti zad a kloubů) je pověstné. Lázeňské město v bavorské golfové a termální oblasti asi 30 km jižně
od Pasova nedaleko rakouských hranic
rozmazluje své hosty 365 dní v roce ve
třech velkých termálních areálech. Na
ploše okolo 12 000 m² se nachází více
než 100 různých bazénů, bazény pro
terapii a wellness, sauny, jeskyně s parními lázněmi atd.
Ve třech termálních koupelích vyvěrá
z hloubky 1 000 m voda o teplotě 56 °C.
Čerstvá, účinná a příjemně teplá léčivá
voda v Bad Füssingu – skutečně osvěžující koupání. Můžete si vybrat teplejší bazény s teplotou až 42 °C nebo příjemné koupání v bazénu s vodou o teplotě 38 °C. Bazény o teplotě 28 °C jsou

samozřejmě také naplněny proslulou
léčivou vodou.
Přesvědčte se sami a ponořte se do
pramene zdraví a odpočinku v Bad Füssingu!
Informace:
Kurverwaltung Bad Füssing
Rathausstr. 8, 94072 Bad Füssing
Telefon: +49 8531 975 580
Český kontakt: +49 8531 975 543
toruismus@badfuessing.de
www.badfuessing.de

Městečko Schönberg
v Národním parku Bavorský les

s rumem) u krbu a vychutná si bavorské
speciality v původním hostinci.
Zwieselský bazén i jedinečná saunová
vesnička nabízejí téměř nekonečné možnosti aktivní rekreace.
Bližší informace podá všem zájemcům Lázeňská správa Zwiesel (Kurverwaltung Zwiesel):
Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel
tel.: +49 9922 840 523
touristinfo@zwiesel.de
www.zwiesel-tourismus.de

„Meran Bavorského lesa“ – tímto přízviskem se nezdobí městečko Schönberg
bezdůvodně. Přiléhá těsně, ale přesto
malebně k místnímu kopci Kadernberg.
Jasně barevné domy na nás působí středomořským dojmem a vdechují náměstí
příjemnou atmosféru.
Vzdušné lázně Schönberg se nacházejí uprostřed rekreačního území Národního parku Bavorský les. Na jihu je chráněno před bouřlivými větry Dunajským
pohořím a na severu pohraničními horami, na které Bavorský les navazuje.
Rozmanité možnosti pro aktivity všeho druhu ve volném čase jsou zde samozřejmostí, pestrý kalendář akcí přináší

turistům i místním občanům možnost
družné pospolitosti. Centrální poloha
(spojují se zde tři země – Německo, Rakousko, Česko) nabízí nespočetné výletní trasy pro každého.
Zde si může každý sám, s rodinou
nebo ve skupině, vychutnat volný čas,
aniž by musel mít předem naplánovaný
pevný program.
Touristikbüro Schönberg
www.schoenberg-bayerwald.de

Kůži na pečeni nakrojíme ostrým nožem křížem. Kolem dokola vetřeme
sůl a prošpikujeme hřebíčkem – nejlépe po stranách pod kůži. Maso vložíme do pekáče a pečeme v předehřáté troubě při teplotě 175 °C. Pivo
smícháme s cukrem (dle chuti), abychom potlačili hořkost. Maso během
pečení poléváme oslazeným pivem,
a to cca 1 hodinu. Po hodině poklademe okolo pečeně nahrubo nakrájenou
cibuli. Šťávu přelijeme do hrnce (můžeme ji propasírovat kvůli cibuli).
Trochu mouky smícháme s vodou
a šťávu tím zahustíme. Během toho
necháme pečeni ve vypnuté troubě
„táhnout“. Pečeni nakrájíme na talíř.
Omáčku podáváme zvlášť. K tomu
servírujeme kyselé zelí a bramborové
knedlíky.
Kyselé zelí
Přísady (pro 4 osoby): 1 větší cibule;
20 g husího (vepřového) sádla; 500 g
kysaného zelí; 1 lžička jalovce; 1 lžička celého černého pepře; ¼ l jablečné
šťávy; zeleninový vývar; mletý kmín;
bobkový list; sůl
Cibuli nakrájíme najemno. Sádlo rozehřejeme, přidáme cibuli a mírně
podusíme. Přidáme okapané zelí a za
stálého míchání zprudka dusíme,
až zelí dosáhne lehkého zabarvení.
Okořeníme kuličkami jalovce a pepře,
špetkou mletého kmínu, bobkovým
listem a osolíme. Zalijeme jablečnou
šťávou a zeleninovým vývarem. Teplotu zmírníme, přikryjeme pokličkou
a dusíme 30 minut na mírném stupni.
Poté pokličku odebereme a povaříme
ještě 15 minut.
Bramborové knedlíky
Přísady (pro 4 osoby): 1 kg brambor;
100 g strouhanky; 1 vejce; ⅛ l mléka; svazek petrželky; 100 g slaniny;
strouhaný muškátový oříšek; sůl; 2 l
osolené vody
Polovinu brambor uvaříme ve slupce
a druhou polovinu oloupeme. Do mísy
rozprostřeme utěrku a naplníme ji vodou. Syrové brambory nastrouháme
do mísy, pak vyjmeme s utěrkou,
vodu řádně vymačkáme zpět do mísy
a necháme odstát tak dlouho, až se
usadí škrob. Potom vodu opatrně slijeme tak, aby škrob zůstal v míse. Přidáme nastrouhané syrové brambory,
strouhanku, vejce a horké mléko.
Uvařené brambory oloupeme, protlačíme lisem a s nasekanou petrželkou
přidáme k syrovým bramborám. Vše
propracujeme, okořeníme muškátovým oříškem a osolíme. Slaninu nakrájíme na kostičky a opečeme do křupava. Z těsta formujeme navlhčenými
dlaněmi koule a do jejich středu zabalíme 3–4 kostičky slaniny. Osolenou
vodu přivedeme do varu, vložíme
knedlíky a pozvolna necháme táhnout
cca 25 minut. Nevařit! Vyjmeme a necháme okapat.
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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.: +420 376 375 011
eurocamp@besiny.cz
www.sumavanet.cz/icbesiny

Informační středisko Kvilda
384 93 Kvilda 14
tel.: +420 388 435 544
iskvilda@npsumava.cz • www.npsumava.cz

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice

.

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

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

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

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

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

Informační středisko Svinná Lada
Svinná Lada 21, 384 93 Kvilda
tel.: +420 388 434 180
isslada@npsumava.cz
www.npsumava.cz

Informační středisko Hraniční nádraží
Železná Ruda
Alžbětín 1, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 376 387 060
isalzbetin@npsumava.cz
www.npsumava.cz

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

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

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

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

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

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
info.netolice.cz

Informační centrum Horská Kvilda
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 435 555, +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
Informační středisko Idina Pila
(provoz květen–říjen)
osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem)
tel.: +420 388 436 216
www.npsumava.cz
Kulturní a informační centrum Kaplice
Linecká 434, 382 41 Kaplice
tel.: +420 380 311 388
infocentrum@mestokaplice.cz
www.mestokaplice.cz
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 středisko a středisko
ekologické výchovy Kašperské Hory
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 734
iskhory@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Informační centrum Kdyně
Nádražní 314, 345 06 Kdyně
tel.: +420 379 413 555, +420 724 066 447
infocentrum@kdyne.cz
www.sumavanet.cz/ickdyne
Informační centrum města Klatovy
náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 347 240, +420 376 347 250
icklatovy@mukt.cz
www.klatovy.cz/icklatovy

Kulturní a informační centrum
města Nýrsko
Komenského 877, 340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 571 616
ic@mestonyrsko.cz
www.sumava.net/icnyrsko
Městské kulturní a informační
středisko Poběžovice
náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice
tel.: +420 379 497 889, +420 734 449 630
info@pobezovice.cz
www.sumava.net/icpobezovice
www.pobezovice.cz
Informační centrum Prachatice
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
tel.: +420 388 607 574, +420 731 105 282
tel./fax. +420 388 312 563
infocentrum@prachatice.eu
www.prachatice.cz
Regionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 731 105 282
tel./fax: +420 376 511 999
ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Informační středisko Rokyta
(0,5 km od autokempu Antýgl)
tel.: +420 376 599 009, +420 731 530 437
isrokyta@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Turistické informační centrum
Stachy
Regionální sdružení Šumava
384 73 Stachy 422
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.sumava.net/icstachy
www.isumava.cz
Informační centrum Srní
Srní 113, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 774 606 030, +420 376 599 209
srni.infocentrum@tiscali.cz
www.sumava.net/icsrni
Informační středisko a středisko
ekologické výchovy Stožec
384 44 Stožec 68
tel.: +420 388 335 014
isstozec@npsumava.cz
www.npsumava.cz
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Informační středisko
Svazku obcí Chodská liga
345 34 Klenčí pod Čerchovem 118
tel.: +420 379 795 325
is@klenci.jz.cz
www.sumavanet.cz/icklenci

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

Turistická informační centra
Bavorský les – Šumava
Informační centrum
Bavorský les - Šumava
České Budějovice
Karla IV. 416/14
370 21 České Budějovice
tel.: +420 387 202 59
info.cb@bavorskelesy.cz
www.bavorskelesy.cz

Informační centrum
Bavorský les – Šumava
Plzeň
Martinská 303/9
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 322 145
info.plzen@bavorskelesy.cz
www.bavorskelesy.cz

Turistická informační centra v Bavorsku
Seznam vybraných informačních center v Bavorském lese.
Tourist-Information Viechtach
Stadtplatz 1, 94234 Viechtach
tel.: +49 9942 1661
tourist-info@viechtach.de
www.viechtach.de
Touristinformation Regen
Schulgasse 2, 94209 Regen
tel.: +49 9921 60426
tourist@regen.de • www.regen.de
Tourist-Information Bayerisch
Eisenstein
Schulbergstr. 1, 94252 Bayerisch
Eisenstein
tel.: +49 9925 940316
info@bayerisch-eisenstein.de
www.bayerisch-eisenstein.de
Bodenmais Tourismus und Marketing
GmbH
Bahnhofstr. 56, 94249 Bodenmais
tel.: +49 9924 778135
info@bodenmais.de • www.bodenmais.de
Kur- u. Touristik-Information Zwiesel
Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel
tel.: +49 9922 840523
Zwiesel.tourist@t-online.de
www.zwiesel-tourismus.de
Tourist-Info Cham
Propsteistr. 46, 93413 Cham
tel.: +49 9971 80340
www.cham.de
Kurverwaltung Bad Kötzting
Herrenstr. 10, 93444 Bad Kötzting
tel.: +49 9941 602150
sepp.barth@bad-koetzting.de
www.bad-koetzting.de
Touristinformation Deggendorf
Oberer Stadtplatz 4, 94469 Deggendorf
tel.: +49 991 2960535
www.deggendorf.de

Verkehrsamt Neukirchen vorm Wald
Kirchenweg 2, 94154 Neukirchen vorm Wald
tel.: +49 8504 91520
www.neukirchen-vorm-wald.de
Tourismusbüro Roding
Schulstr. 15, 93426 Roding
tel.: +49 9461 941815
www.roding.de
Tourist-Info St. Oswald-Riedlhütte
Schulplatz 2, 94566 Riedlhütte
tel.: +49 8556 6083
www.sankt-oswald-riedlhuette.de
Touristikbüro Schönberg
Marktplatz 16, 94513 Schönberg
tel.: +49 8554 960441
michaela.gampe@vgem-schoenberg.bayern.de
www.schoenberg-bayerwald.de
Tourismusbüro Hauzenberg
Schulstr. 2–4, 94051 Hauzenberg
tel.: +49 8586 3031
centa.allmannsberger@hauzenberg.de
www.hauzenberg.de
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Střípky odjinud
Více propagace na
národní úrovni v roce 2010
Asociace regionálních značek
uspěla na podzim 2009 s projektem,
který předkládala do výzvy Ministerstva životního prostředí ČR
v rámci Revolvingového fondu,
v oblasti Podpora udržitelného rozvoje. Projekt je zaměřen na propagaci regionálních značek na národní
úrovni, kterou si značky bezesporu
zaslouží a konečně se dočkají.
V rámci projektu se zrekonstruují
webové stránky značek, značky budou prezentovány v různých médiích, budou vydávány tiskové zprávy, o všech regionálních značkách
v rámci ARZ se vydá stručný leták,
ale i obsáhlé noviny, které na národní úrovni zatím nikdy vydány nebyly. Tyto tiskoviny pak budou distribuovány ve specializovaných prodejnách a na vybraných akcích,
seminářích a konferencích. Slavnostním vyvrcholením projektu
bude účast ARZ na Vánočních
trzích v Praze na Staroměstském
náměstí v roce 2010. O značkách
a jejich přínosech by se měla dozvědět široká veřejnost.

Regionální koordinátoři
sdíleli zkušenosti v Brně
V polovině října 2009 se v Brně
uskutečnilo třídenní setkání koordinátorů regionálních značek, které
fungují v rámci Asociace regionálních značek (ARZ), ale i mimo ni
(Český ráj a Tradice Bílých Karpat),
spolu s partnerem REC Slovensko.
Na setkání byli pozváni i vážní zájemci o přistoupení do ARZ – MAS
Český Západ, České Švýcarsko,
o. p. s., MAS Horní Pomoraví za Jeseníky a LAG Strakonicko za Prácheňsko.
Zahraniční zástupci představili
slovenský systém značení a aktuální
situaci ve třech slovenských regionech – Kysuce, Záhorie, Malé Karpaty. Čeští regionální koordinátoři
prezentovali své zkušenosti týkající
se fungování regionální značky v jejich regionech, především co se týká
financování a udržitelnosti značení.
Byla navrhnuta spolupráce s Národní sítí Místních akčních skupin
a s organizací Trast pro ekonomiku
a společnost.

Tourismusbüro Waldmünchen
Marktplatz 16, 93449 Waldmünchen
tel.: +49 9972 30724
tourist@waldmuenchen.de
www.waldmuenchen.de

Účastníci setkání byli také seznámeni s typy podpory regionální produkce v zahraničí a s příklady zahraničních regionálních značek.
Diskutovalo se nad tématy, na která
je potřeba se zaměřit při získávání
zahraničních zkušeností. Poslední
den setkání byl věnován exkurzi
k výrobcům s regionální značkou
do Moravského krasu. Setkání připravily, moderovaly a organizovaly
národní koordinátorky ARZ Tereza
Wyderka a Iva Dyková.

Tourist-Information Kirchberg im Wald
Rathausplatz 1, 94259 Kirchberg im Wald
tel.: +49 9927 940028
touristik@kirchbergimwald.de
www.kirchbergimwald.de

Na přelomu dubna a května 2010
se uskuteční Mezinárodní konference o regionálních značkách, více
informací získáte na internetové
adrese www.domaci-vyrobky.cz.

Touristinformation und Kurverwaltung
Freyung
Rathausplatz 2, 94078 Freyung
tel.: +49 8551 588150
www.freyungurlaub.de

Tourismusbüro Waldkirchen
Ringmauerstr. 14, 94065 Waldkirchen
tel.: +49 8581 19433 • www.waldkirchen.de

Tourist-Information Bogen
Stadtplatz 56, 94327 Bogen
tel.: +49 9422 5050
freundorfer@bogen.de
www.bogen.de

Touristinformation Grafenau
Rathausgasse 1, 94481Grafenau
tel.: +49 8552 962343
friedl.karin@grafenau.de
www.grafenau.de

Tourist-Information Bischofsmais
Hauptstr. 34, 94253 Bischofsmais
tel.: +49 9920 940444
touristik-information@bischofsmais.de
www.bischofsmais.de/touristinfo

Popsané aktivity jsou podporovány v rámci projektu Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů, spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu
v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (č. CZ.1.04/5.1.01/
12.00120).
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