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Výrobky, řemesla a lidé

Koupání na Šumavě

Jedinečná pohostinnost

Již 70 výrobc se pyšní znakou
Šumava originální produkt®. Nováky
vám pedstavujeme na stran 8.

V horkých letních dnech jist oceníte píjemné
ochlazení v bazénu, aquaparku i pírodním
koupališti. Nabídka je na stranách 6 a 7.

Certikát Šumava originální produkt® získalo
již 22 ubytovacích a stravovacích zaízení.
Celkový pehled pinášíme na stran 9.

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

Stípky odjinud
Dvanáctá
regionální znaka
je na svt!

Říkáme jí Šumava

eskosaské Švýcarsko je dalším regionem, kde se rozhodli pro znaení
místních výrobk. Asociace regionálních znaek spolu s regionálním
koordinátorem eské Švýcarsko,
o. p. s., uspoádali v Krásné Líp ti
semináe pro zavádní regionální
znaky, kde se spolu s dalšími místními aktéry dohodli na výsledné podob
názvu a loga znaky, certikaních
kritériích a zásadách. Také se podailo vyjednat spolupráci s nmeckým
partnerem NationalparkZentrum
v Bad Schandau a znaka bude fungovat i na nmecké stran. První výrobky se znakou ESKOSASKÉ
ŠVÝCARSKO regionální produkt® si
budou moci návštvníci tohoto zajímavého a pestrého regionu zakoupit
již bhem léta.

První doložený název používaný pro
Šumavu, pro „les starý jako svt sám“,
je Gabreta a pochází z doby keltské.
Objevuje se v díle Claudia Ptolemaia ve
2. století po Kr. Oznaoval celé mohutné pohoí s hlubokými hvozdy, táhnoucími se na severovýchod od Dunaje.
Krom dnešní Šumavy zahrnoval i heben eského lesa, Bavorského lesa
a Novohradských hor. Gabreta hylé
znamená podle jazykovdc Les kozoroh nebo také Oví hory. Latinský název Silva Nortica používaný ímany
byl opt oznaením pro les – pro Severní les.
Kosmas používal ve stedovku latinské oznaení Silva Bohemica. Pvodní
germánské pojmenování pohoí Böhmerwald odkazovalo pravdpodobn
na pítomnost keltských Bój v eské
kotlin – tedy asi Bójský les. Až do 19.
století se jméno Böhmerwald vztahovalo na celé zalesnné pohoí díve nazývané Gabreta. Až od 17. století nacházíme esky psané zmínky o Šumav, jež
má základ v praslovanském slov šuma,
tj. hvozd nebo hustý les (dodnes se používá napíklad v chorvatštin).
Od 19. století se objevilo pro ást pohoí ležící v Bavorsku oznaení „Bavorský les“. Místní obyvatelé ho zaali

používat pro zdraznní národní identity této chudé oblasti na okraji Bavorského království. Do slovníku všech nmecky mluvících zemí se prosadil až
v souvislosti s utváením turistického
regionu Bavorský les. Na významu nabyl zejména po založení Národního parku Bavorský les v roce 1970. Oznaení
Böhmerwald se tak udrželo dodnes pouze pro rakouskou ást šumavského pohoí, kde je souástí turistického regionu zvaného Mühlviertel. Název Šumava
se tradin v nmin pekládá jako
Böhmerwald, i když se tím mže rozumt podstatn vtší území než v eštin. V rámci destinaního manage
mentu je opodstatnná snaha propagovat znaku „Šumava“ jednotn po celém svt, a tedy i v nmecky mluvících zemích.
Josef Štemberk

Šumavská značka slaví 5 let
Doma je doma, íká známé písloví. Noviny Doma na Šumav jsou
však urené pedevším tm, jejichž doma je nkde jinde a Šumavu
pijeli poznávat a vychutnávat. Hlavním lákadlem je pro n nejspíš
píroda a ideální podmínky ke zdravému pohybu, k Šumav však
neodmysliteln patí i stopy, jimiž se do pamti krajiny zapisuje lovk.
Podobn jako v jiných drsných horských oblastech život na Šumav nebyl
a není snadný. I pesto na nj spousta
místních lidí nedá dopustit. Mnozí
z nich navíc dokážou svou sounáležitost
s místem, kde jsou doma, zhmotnit i ve
své práci, a už je jim zdrojem obživy
nebo koníkem. Nkteí jdou cestou
probouzení dávných a nkdy už i skoro
zapomenutých tradiních emesel a pracovních postup, jiní se nechali oslovit
potebami souasnosti a využili možnosti nejmodernjší techniky.
Znaka ŠUMAVA originální produkt®,
která v letošním roce slaví již páté výroí své existence, je urena všem místním
výrobcm a poskytovatelm ubytovacích a stravovacích služeb, jimž záleží
na kvalit, hospodárnosti a šetrnosti
k životnímu prostedí, a jejichž produkty mají k Šumav nezamnitelný vztah.
To, že v souasné dob má právo používat tuto ochrannou známku už 70 šumavských produkt a 22 zaízení poskytujících ubytovací nebo stravovací
služby, svdí nejen o potenciálu turisticky atraktivní oblasti Šumavy, ale také
o stále stoupajícím zájmu o regionální
certifikaci mezi samotnými výrobci

a provozovateli hotel a penzion.
S dobe zapamatovatelnou znakou
ŠUMAVA originální produkt®, která
zdobí záhlaví tchto novin, se mžete
setkat u ocenných výrobc a provozovatel služeb a rovnž na tinácti ociálních prodejních místech v regionu
a navíc v kavárn Na Šumav na pražských Vinohradech.
Rostoucí význam znaky dokládá
i skutenost, že po celý letošní rok vysílá eský rozhlas eské Budjovice
každou sobotu odpoledne pod názvem
„Seznamte se s pravými šumavskými výrobky“ reportáž z návštvy u nkterého
certikovaného výrobce (osmiminutové

poady jsou uložené také ve webovém
archivu R). Akoli pedstavování
hmotných objekt pouze prostednictvím zvukového záznamu má své limity,
autentické vyprávní lidí, kteí stojí za
ocennými produkty, dokáže piblížit
píbhy v pozadí každého jednotlivého

výrobku i umleckého
pedmtu. A je jedno, zda
z nich dýchá historie celých rod nebo jen osud
jednoho lovka. Všechny
je spojuje intenzivní vztah
k jejich místu nkde na Šumav.
K vizuálnímu seznámení s výrobky
z reportáží slouží katalog výrobk a služeb, který byl práv vydán, a také webové prezentace www.domaci-vyrobky.cz
a www.regionalni-znacky.cz. Ty Vám
pedstaví celý systém regionální certikace, který v souasné dob funguje ve
dvanácti regionech sdružených v Asociaci regionálních znaek. Pvodní zamení na turisticky atraktivní oblasti
s vysokým stupnm ochrany pírody se
postupn díky zájmu jednotlivých region rozšíilo a mezi regiony s vlastní
znakou patí i tradiní zemdlské oblasti, jako je Haná nebo Polabí. O to pestejší je nabídka regionálních produkt
i pístup k pojetí regionální certikace,
která má jednotná základní pravidla, ale
respektuje individualitu jednotlivých region. Pedevším však všechny nositele
certikát napí celou republikou spojuje to, co jejich výrobky odlišuje od
masové bezejmenné produkce – do své
práce dávají nejen zkušenosti, znalosti
a zrunost, ale i kus srdce, které nechali
tam, kde jsou doma.
Kateina adilová,
Asociace regionálních znaek, o. s.

Princ Charles
má zájem o regionální
produkty
Britský princ Charles pijel na poátku letošního jara do Hosttína
v Bílých Karpatech. Malá obec na
Uherskohradišsku, známá realizací
etných ekologických projekt, se na
velkou událost peliv pipravila.
Princ z Walesu navštívil výtopnu na
biomasu, koenovou istírnu odpadních vod, výrobnu jableného moštu
a energeticky pasivní dm. Místní
obyvatelé pro prince pipravili trh
s výrobky, které nesou znaku Tradice Bílých Karpat®, a velice je pekvapil princv zájem o místní produkci

Foto: www.hostetin.cz

a jeho konkrétní dotazy. Princ Charles se zastavil u bednáe, na stánku
s medem, s palikovanou krajkou nebo s likéry. Akoliv regionální znaka Tradice Bílých Karpat® nepatí do
rodiny Asociace regionálních znaek
(ARZ), které si jsou gracky podobné, funguje na stejných principech
pro udlování znaky jako znaky
v ARZ.
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Vyžádejte si
kalendář akcí
Ped letní sezonou jsme pro Vás pipravili kalendá akcí na Šumav a v Bavorském lese. Naleznete zde zajímavé
kulturní, spoleenské i sportovní akce,
které Vám zaruen zpestí Váš pobyt,
a každý si mže vybrat to své. Kalendá
bude k dostání ve
všech šumavských
informaních centech uvedených na
poslední stran
tchto novin, nebo
si ho mžete stáhnout na stránkách
www.isumava.cz,
kde naleznete i obsáhlý výet mnoha
akcí poádaných
v našem regionu.

Stožecká brusle 2010
Všichni píznivci inline bruslení mohou provit svou fyzickou kondici na
oblíbené cyklo-, dnes již spíše inlinestezce Nová Pec – Stožec. Druhý roník
Stožecké brusle se uskutení v sobotu
21. srpna 2010. Závod je souástí série
O2InlineCup a stejn jako loni se pojede jako asovka. Je uren pro bruslae
každého vku a je koncipován jako závod pro celou rodinu, tj. máme nkolik
míst start, takže každý si mže vybrat
trasu, kterou zvládne.

Nedílnou souástí Stožecké brusle je
atraktivní závod tílenných štafet. Pro
dti je pipravena soutž na kolobžkách, skákací hrad a další atrakce. Raritou, krom intervalového startu, je doprava na start, na který vás dovezeme
speciálním vlakem. Meandrující Vltava,
okolní krajina a železnice, kopírující
eku, vytváí tomuto závodu nádhernou
kulisu. Stejn tak okolí Stožce. Na nejdelší trati 16 km eká úastníky celkem
9 železniních pejezd, které jsou však
bez problém sjízdné.
Pokud byste si zde chtli pobyt prodloužit, nabízí se nepeberné možnosti
výlet po Stožecku, a již pšky nebo
na kole. Atraktivními turistickými cíli
v okolí Stožce je nap. Nové Údolí, Jelení vrchy, Stožecká kaple, pípadn
Plešné jezero, atd.

Doma na ŠUMAVĚ.....

.

..........
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Kliknete a otevřou se Vám krásy Plzeňského kraje
pat, nabídnou se mu na prvním míst
kryté bazény, nikoliv venkovní koupališt... Když bude na podzim plánovat zimní dovolenou, klikne na symbol snhové
vloky a objeví se mu zimní nabídka –
tedy zimní lyžaské areály, bžecké trasy, kryté bazény...,“ dopl uje Filip Beránek.

Plánujete dovolenou na Šumav
a chcete vdt, co vám Plzeský kraj
krom krásné divoké pírody a sportu nabízí? Chcete dti pekvapit zábavným prázdninovým programem
a hledáte vhodné tipy aktivit? Chcete se ubytovat ve stylovém penzionu
a poveeet v restauraci s nabídkou
krajových specialit? Tyto informace a spoustu dalších vám nabídne
turistický portál Plzeského kraje
www.turisturaj.cz.
Turistický portál Plze ského kraje
www.turisturaj.cz prezentuje turistm
a návštvníkm regionu garantované informace o Plze ském kraji. Od kvtna
letošního roku má portál zcela novou
grackou podobu a je dostupný v osmi
jazykových mutacích. „Informace turistického portálu jsou garantované Plze ským krajem a krom eštiny jsou
v nmin, anglitin a nov také ve
francouzštin, italštin, španlštin, holandštin, ruštin a ínštin,“ vysvtluje
referent oddlení cestovního ruchu
Krajského úadu Plze ského kraje Filip
Beránek.

Pozvánky na akce, tipy na výlety, novinky v poskytovaných službách mohou subjekty prezentované portálem
pravideln dopl ovat, a to bu samy po
dohod s Filipem Beránkem z Krajského úadu Plze ského kraje, nebo mohou
vše zasílat e-mailem na adresu úadu
turisturaj@plzensky-kraj.cz.
Krom statických informací umí portál také interaktivní vyhledávání tras
k turistickým cílm plze ského regionu
podle rzných kritérií, nap. podle dopravního prostedku. Vyhledávat lze
také rzné typy akcí opt podle pedem
zadaných kritérií. Portál je navázán na
aktualizované databáze historických
památek, ubytovacích a stravovacích
zaízení, sportoviš, pjoven, infor-

maních center a servis. Novinkou je
lenní informací portálu podle roních
období, které návštvníkovi portálu
umožní snadnjší vyhledávání a orientaci na stránkách. „Chceme, aby portál
byl pro uživatele co nejkomfortnjší,
proto jsme zvolili i tento mén obvyklý
zpsob lenní. Bude-li napíklad návštvník našich webových stránek
v zim hledat bazén, kde se mže vykou-

mžeme jmenovat nap. jediný dochovaný kus motocyklu JAC, vysoké historické jízdní kolo znaky Kohout, lidov
oznaované jako „kostitas“, první vyrábný automobil Škoda na loukoo-

Muzeum historických motocykl
Železná Ruda, Belvederská 1

Protože závod se pojede na stejné trati jako loni a budeme mít srovnání s lo ským roníkem, máme pro vás novou
kategorii na trase 16 km – Skokan roku,
kterou získá muž a žena, kteí nejvíce
zlepší svj as oproti lo sku. Tšit se
mžete opt na prvotídní servis poadatel ze Ski klubu Šumava a obce Stožec. Zázemí závodu, prezence, závodní
kancelá, cíl a vyhlášení výsledk bude
tradin u informaního stediska NPŠ
ve Stožci. Víme, že opt naleznete
cestu na Šumavu a Stožeckou brusli si
nenecháte ujít. Tak si do kalendáe na
21. 8. 2010 zapište Stožecká brusle –
a doporuujeme rovnou celý víkend,
protože na Šumav je v této dob krásn!

Odedávna je msto spojeno s historií
nedaleké Práchn, jež dala jméno nejen
hradu, který na ní stál, ale i celému kraji, a tento název – kraj Práche ský, se
udržel v podvdomí lidu až do dnešní
doby. Samotné Horaž ovice, pvodn
trhová osada Gorazdjovice, která mla
strategickou polohu na obchodní cest
z Bavor do Prahy, byla roku 1292 povýšena králem Václavem II. na msto.
Mezi nejvýznamnjší historické památky patí bezesporu kostel sv. Petra
a Pavla, hbitovní kostel sv. Jana Ktitele a klášterní kostel Panny Marie. Dále
pak ervená brána z roku 1252, masné
krámy a mnoho jiných. Pímo v centru
se nachází rozsáhlý areál zámku, kde je
umístno muzeum, knihovna a galerie.
V oblasti rekreace je zde komplex krytého Aquaparku (www.bazen.horazdovice.cz). Nedaleko Horaž ovic mžete
najít bývalé lázn, léivý pramen zde
vytéká pod kaplikou sv. Anny dodnes.
Pi návštv Horaž ovic urit neopome te navštívit Mstské muzeum
(www.muzeumhd.cz). Výstava s názvem
Americká armáda v Horaž ovicích pipomíná 65. výroí osvobození Horažovic. Ve stálé expozici bude otevena
zcela nová mineralogická výstava, rozsáhlý soubor mineralogických pírstk
z Horaž ovicka. Piblížena je také tžba stíbra, uranu i rýžování zlata a každý si bude moci prohlédnout vyrýžované zlatinky z Otavy. Nové exponáty
pibyly i mezi perlorodkami. Celoron
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Železnorudsko

vítá své návštěvníky
Tak, jak poasí dovolí, vítá vždycky
své návštvníky jarní a letní Šumava.
Nkdy od asného jara, jindy se trochu
opozdí, ale nikdy nezklame. Bohatství
pírodních krás, kterými tato oblast
oplývá, je to, co své pravidelné i náhodné návštvníky vždycky uchvátí.
Letní turistická a cykloturistická sezona je tedy opt tady a Železnorudsko má
opt co nabídnout. Nejen krásy pírodní, ale i množství akcí, které jsou ureny jak pro hosty, tak pro místní obyvatele. „Železnorudsko Vás baví“ je
ústedním motem, zahrnujícím seznam
zábavy a sportu, ze kterého si vybere
dle svého zájmu urit každý. To vše

Rozšíení a zkvalitnní webových
stránek www.turisturaj.cz umožnila realizace projektu s názvem Zkvalitnní
turistického portálu Plze ského kraje,
který je spolufinancován Evropskou
unií z Regionálního operaního programu NUTS II Jihozápad.

Horažďovice – malebné město
na břehu zlatonosné Otavy

Muzeum historických motocyklů
Kašperské Hory a Železná Ruda
Pro svoje unikátní exponáty se ob
muzea stala již tradiními místy, kam
smují kroky návštvník Šumavy.
Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších
a nejkvalitnjších soukromých sbírek
historických motocykl. V expozicích
nechybjí opravdové skvosty, které jsou
asto dochované pouze v jediném kuse,
a tudíž je nikde jinde na svt nelze vidt. Bezesporu nejen znalce, ale i širokou veejnost zaujmou i ostatní jedinené
stroje, ze kterých mžeme zmínit nap.
echii neboli Böhmerland, která patí
jednoznan k nejneobvyklejším motocyklm, jaké kdy byly vyrobeny. Na trh
byl tento motocykl uveden v roce 1925
a od ostatních motocykl své doby se
odlišoval pedevším netradiní konstrukcí a barevným provedením (ervenožlutá nebo zeleno-žlutá varianta). Motocykl byl schopen uvézt až tyi osoby
v ad za sebou, ímž se stal nejdelším
a dosud nepekonaným na svt. Snad
nejvtší pozornost ovšem vzbudila velmi neobvyklá litá kola, která byla použita prvn u tohoto motocyklu. Z dalších

vých kolech a mnoho jiných. Ob muzea jsou každoron dopl ována dalšími
exponáty. Pro letní sezonu 2010 byl
mimo jiné do expozice doplnn unikátní motocykl ARIEL 4G o obsahu 1000
ccm, který je nesporným lákadlem nejen pro milovníky starých stroj. Jako
úplná novinka byla v Moto-muzeu v Železné Rud slavnostn otevena expozice o historii lyžování na Šumav. Tato
výstava zahrnuje exponáty z druhé poloviny 19. století až do první poloviny
20. století. Je urena všem milovníkm
Šumavy a lyžování. Pes léto jsou muzea otevena denn od 9.30 do 17.00
hodin.

Muzeum historických motocykl
Kašperské Hory

Veškeré další aktuální informace najdete na www.inline.skisumava.cz

doplnno možnostmi a službami, které
jinde na Šumav v jednom míst nenajdete. Lanovky, rozhledna, Kona Bike
Park, Lanové centrum, motokárová dráha, bowling, trampolíny, paintball, spining, tcentra, sauny, bazény, množství
znaených cyklo a turistických tras.
Cukrárny, bary, restaurace, hospdky,
pizzerie, internetové kavárny a další
osvžovny a oberstvovny. Pekárna, pivovar, eznictví, krejovství. Kadenictví, nehtová studia, kosmetika, relaxaní masáže. Smnárny, množství
prodejen, kvtináství, truhláství, pjovny a servisy sportovních poteb,

lékárny, oní optika, auto a pneuservisy,
prádelna. Hotely, penziony, apartmány,
horské chaty, ubytování v soukromí,
autocamp. Cestovní kancelá, autodoprava, taxi, bankovní služby. Železná
Ruda je navíc sídlem tí výrobc, kteí
se mohou chlubit svými výrobky se
znakou Šumava originální produkt®.
Dost dlouhý seznam služeb pro každého. Snad jen už doplnní: ekají na
Vás také historické památky – kostel
Panny Marie Pomocné z Hvzdy, Kížová cesta s kaplí sv. Anny, kaple sv.
Barbory. Dále Muzeum Šumavy, Muzeum historických motocykl, expozice
„Historie lyžování na Železnorudsku“,
Muzeum pivovarské se strašidelnou
knajpou. V historickém nádraží v Alžbtín Informaní stedisko NP Šumava
a Bavorský les. A hlavn je Vám denn
k dispozici Informaní turistické centrum msta Železná Ruda v budov Muzea Šumavy, ze kterého Vám jeho zamstnanci pejí krásné prožití letní
sezony, mnoho sportovních a turistických zážitk a niím nerušený pobyt na
Šumav!

Doma na ŠUMAVĚ.....

.
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Opatská
stezka II.
Lesní správa Vyšší Brod a msto
Vyšší Brod ve spolupráci s Cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brod pipravily pro letošní rok druhou ást
turistické nauné stezky – Opatskou
stezku II.
Její první ást, Opatská stezka I. – Po
stopách starých emesel a pírodních
krás Hamerského údolí, procházející od
Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brod údolím Menší Vltavice k vodopádm
Sv. Wolfganga a zpt, byla veejnosti
pedstavena již ped nkolika lety.
Tato navazující druhá ást, Opatská
stezka II. – Kášterním lesem po chodníku vyšebrodských opat, sleduje od Vyšebrodského kláštera nov vyznaenou
modrou turistickou znaenou trasu až
nad sousední obec Louovice. Na více
jak tyech kilometrech této stezky je
umístno pt velkoplošných informaních tabulí, které návštvníka seznámí s mnoha historickými, pírodními
i technickými zajímavostmi na stezce i v širším okolí. Stezka provede
návštvníka obdobím od založení Vyšebrodského kláštera roku 1259 a s ním

spojenou kolonizaci zdejší krajiny až po
souasnost. Vznik lesních majetk, hospodaení v klášterních lesích nebo nejvtší vichice na Vyšebrodsku v roce
1929 jsou jen nkteré ze zajímavých informací, které zde naleznete.
Jist Vás pekvapí, že se na Vyšebrodsku mžete setkat s vysokohorskou borovicí limbou, chránným vesovcem
pleovým nebo že zde lze nalézt nkteré zajímavé nerosty. Jist Vás zaujmou
také informace o tzv. „eské Niagae“
– svého asu nejvtší hydroelektrárn
v Rakousko-Uhersku vybudované zde
v roce 1903, o „pohyblivém“ jezu na
Vltav z roku 1929 nebo o nedalekém
tunelu z roku 1956 dlouhém 3,6 km,
kterým protéká voda z Lipna.

posezení. Od jednotlivých informaních
tabulí je možnost vrátit se do Vyššího
Brodu okruhem po nkteré z navazujících turistických znaených tras a navštívit tak další zajímavá místa v okolí.
Od poslední informaní tabule je
možné pokraovat do obce Louovice
a využít k návratu zpt do Vyššího Brodu místní železnici nebo – jak již bylo
eeno – nkterou z mnoha turistických
znaených tras. Stezka by mla rozšíit
atraktivní nabídku pro návštvníky
msta Vyšší Brod.

Stezka je pomrn dobe schdná jak
pro rodiny s dtmi, tak pro mén zdatné turisty. Z výchozího místa u Rožmberské brány Vyšebrodského kláštera
návštvník pozvolna vystoupá k poslední informaní tabuli asi o 200 výškových metr. U každého zastavení této
stezky poskytují možnost odpoinku instalované laviky a pibližn uprosted
stezky nalezne návštvník zastešené

Václav Šebelík, Informaní turistické
centrum msta Železná Ruda
www.sumava.net/itcruda

Lipno – bruslařský a cyklistický ráj

je v muzeu otevena interaktivní dílna
Návrat k tradicím, kde si jednotlivé rukodlné dovednosti jako tkaní, pedení,
palikování a zpracování deva vlastnorun vyzkoušíte. Muzeum oteve své
brány veejnosti 1. ervna, denn mimo
pondlí od 9 do 16 hodin.

Poslední víkend v ervnu (sobota,
26. ervna 2010) se zde konají Slavnosti kaše.
Mžete se tšit na pedstavení historického šermu, stedovké hudby a historické atrakce (stelba z kuše, luku, bh
ve zbroji, kejklíi aj.). Námstí se bhem
slavností promní v dobový emeslný
trh. Oblíbená je také soutž o nejlepší
uvaenou kaši, nejvtšího jedlíka kaše
a také se na námstí odehraje velká kašová bitva. V prbhu dne se hrají divadelní a loutková pedstavení pro dti,
veer hudebn-divadelní pedstavení
pro dti i dosplé Kašpárek v rohlíku,
koncert skupiny Hromosvod a oh ová
show.
Jitka Chalupná, Msto Horažovice
www.sumavanet.cz/horazdovice

Sotva co na Velikonoce skonila dlouhá a vydaená zimní sezóna na Lipensku a lyžai opustili sjezdovky, pevzali
hlavní roli cyklisté a inline bruslai. Lipensko, které se pyšní stovkami znaených cyklotras a stezek pro pší nebo
nordic walking, se od letošního kvtna
stane novým bruslaským rájem zejména pro rodiny s dtmi. Takka paraleln
vedle zimní bruslaské dráhy na zamrzlém Lipn nyní vede v délce 8,5 km
mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem nová Jezerní cyklostezka, která je
díky krásn hladkému povrchu ideální
pro inline bruslení. Stezka kopíruje levý
beh Lipna a nabízí nádherné výhledy
na „jihoeské moe“. Díky nenáronému prolu s pestrými a píjemnými
houpáky, avšak bez výrazných stoupání, si na ní mohou užívat pedevším zaáteníci, dti nebo maminky s koárky.
Specialitou nové Jezerní cyklostezky je
umlé osvtlení, takže se píznivci jízdy
na kolech a kolekách mohou tšit na
romantické veerní projíž ky pi západu slunce. Na své si pijdou bhem procházek za krásnými lipenskými výhledy
také senioi, protože na stezce je nkolik odpoívadel s lavikami, odkud stojí za to pokochat se pohledem do krajiny. O bruslae i cyklisty je postaráno
maximáln, v Lipn nad Vltavou pímo
na stezce je každý den otevena pjovna kol a inline bruslí Lipno Rent, která
nabízí veškeré píslušenství – helmy,
chránie nebo dtské vozíky pro cyklistiku i inline.
Žhavou novinkou, která potší pedevším seniory, jsou elektrokola. Na jedno
nabití baterie ujedete bez šlápnutí do pedálu desítky kilometr a vte, že vás

Pozvánka
na Netolicko

pohodln vyveze teba až na Vítkv
Hrádek. Pro trochu netradiní dobrodružství na kole doporuujeme vyzkoušet Bikepark Lipno, který nabízí zábavnou terénní jízdu v boulích a dalších
„houpácích“ z vrcholu Kramolín po
nenároné sjezdovce pro kola s nádherným výhledem na Lipno. Pro odvážnjší jsou letos pipraveny dv náronjší
trat. Sjezd mžete absolvovat na vlastním kole nebo si vypjit speciální celoodpružená sjezdová kola. Na kopec
Kramolín vás pohodln vyveze tysedaková lanovka. A pokud budete mít
ježdní takíkajíc dost, doporuujeme
vyzkoušet lipenskou vodní specialitu –
rodinné elektroluny a plachetnice
s velmi jednoduchým ovládáním, které
zvládne úpln každý.
Máte ten pocit, že vám bude týden
málo? Pak doporuujeme výhodné ubytování pímo v centru dní v Chat
Lanovka v Lipn nad Vltavou nebo
v kempu Lipno Modín, pro své hosty
nabízejí výhodné slevy na výše zmínné volnoasové aktivity.
Kontakt: Infocentrum Lipno, tel.:
+420 731 410 800, www.lipnoservis.cz

Msto Netolice (427 m n. m.) patí
k nejstarším v echách. První písemná
zmínka o netolickém hradu pochází
podle Kosmovy kroniky již z roku 981.
Pemyslovský kastelánský hrad a trhová osada byly v té dob významným
knížecím a královským správním, vojenským a obchodním centrem znané
ásti jižních ech. Ležely také na kižovatce nkolika obchodních stezek,
z nichž nejznámjší byla Linecká stezka. Netolice byly tradin známé svým
chovem koní, trhy, rybníkástvím
a chlebem. Byl zde založen první pekaský cech v echách, a to již v roce
1338. V 15. stol. se v Netolicích narodil
zakladatel eského rybníkáství, rožmberský „šmistr“ Štpánek Netolický.
Mimoádn urbanisticky zachovalé
stedovké jádro msta s množstvím význaných historických památek je vyhlášeno mstskou památkovou zónou,
kterou vás provede 3 km dlouhá nauná
stezka „Historická krajina Netolicka“
a na 16 panelech vás seznámí s historickými památkami. Cyklisté ocení stejnojmennou naunou cyklostezku, která je
provede na 50 km okruhu po významných památkách regionu. Nejvýznamnjší z nich je zmínný pemyslovský
kastelánský hrad, na jehož akropoli
vzniká v souasné dob archeopark zamený na období vzniku eského státu
v 10.–13. století, s ukázkami opevnní,
bydlení, emeslnických dílen, kastelán-

ským palácem a kostelem. V souasné
dob je dokonen první objekt, ukázka
opevnní se strážní vží, která slouží
i jako rozhledna. V prbhu srpna se
v archeoparku koná letní archeologická
škola a návštvníci tak budou mít možnost vidt archeology pi výzkumu pemyslovského hradišt.
Na námstí, v renesanním dom, sídlí Muzeum JUDr. Otakara Kudrny a infocentrum. Nov doplnná expozice
muzea obsahuje rozsáhlé národopisné
sbírky. Známá je i místní sbírka pohlednic, jedna z nejvtších v echách, která
obsahuje tém 200 000 kus. Ukázka

lidové svtniky potší každého chalupáe.
Na dohled od msta najdete i národní
kulturní památku, renesanní perlu
v echách, rožmberský lovecký zámek
Kratochvíle. Je zde nainstalována nová
unikátní expozice „Renesance, renesance“ s adou nov zrestaurovaných
komnat, vetn známého Zlatého sálu.
Zámek je obklopen unikátn zachovalou renesanní krajinou, tzv. Netolickou
oborou. Místní dostihové závodišt patí k nejkrásnjším v republice a je již
jediné v jižních echách.
Pijmte tedy naši pozvánku k návštv Netolicka. Prvodcem vám bude
Peklík, pohádkové strašidýlko z našich
les. Více o nm, regionu Blanský lesNetolicko a další turistické nabídce najdete na Informaním systému cestovního ruchu regionu www.blanet.cz nebo
www.netolice.cz.
Informaní stedisko Netolice
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Rozhledna na Sedle

Infocentrum Sušice
www.rozhledna-nasedle.cz

Již v roce 1010 se setkáváme s první
zmínkou o „Zlaté stezce“ v listin Jindicha II. Snad práv proto msto Prachatice v roce 2010 oslavuje spolen
s Bavorskými sousedy tisíciletí – milénium – této slavné obchodní éry, která
po staletí významn ovlivnila život mst
na obou stranách hranice.
Ve stedovku byla sl nepostradatelná pedevším pro konzervaci potravin,
a protože v eské kotlin jí byl nedostatek, dovážela se do ech z oblasti nmeckého Reichenhallu. Až do Pasova
putovala na lodích, ale pes hraniní heben Šumavy musela být dopravována
soumary (z nm. Saum = náklad).

.

..........

Strana 4

Léto 2010 – číslo 8

V souasné dob má k dispozici dv
nové tykolky znaky TGB Blade 550
4x4, které umožní jedinený zážitek,
jenž je ješt umocnn krásami šumavských vyhlídek a zákoutí. Pro zachování krás pírody probíhá vše podle platných zákon eské republiky. Výlet je
v doprovodu prvodce, který dohlíží na
bezproblémový a bezpený prbh celé
vyjíž ky. Pjovna nabízí pipravené
trasy, u kterých je uvedená i asová náronost, nebo si každý mže sestavit výlet na pání. Pro adrenalinov založené
jedince je možná jízda na terénní trati,
která se nachází nedaleko Sušice. Pjovna také nabízí horská kola znaky
Specialized v rzných velikostech.

V souasné dob je k dispozici deset
horských kol. Ta nabízejí jedinené
splynutí lovka s pírodou a lovk si
pak její krásy mže vychutnat plnými
doušky. Pracovníci pjovny rádi poskytnou informace a tipy na cyklistický
výlet. Samozejmostí jsou slevy pro studenty a pi využití více služeb najednou
(ubytování, horská kola, tykolky).
Veškeré informace mžete najít na stránkách www.ctyrkolky-susice.cz nebo
www.cyklo-susice.cz.

LamaDorádo

vás vítá ve světě lam
Lamafarma Bernartice leží v krásném pedhí Šumavy. Vlastníme pozemky, které nikdo nechtl sekat a obdlávat. Lamy chováme už více než pt
let a v souasné dob naše stádeko sestává ze sedmi samic, jednoho samce
a nkolika lamátek. S lamami jsme se
setkali vícemén náhodn a okamžit
jsme byli nadšeni tmito krásnými,
inteligentními zvíaty s velkýma, moudrýma oima. Bez dlouhého rozmýšlení
jsme se rozhodli pro jejich chov.
A protože je pro Šumavu toto zvíe
velmi neobvyklé, nabízíme vám možnost si lamy na nkolik hodin užít zblízka. Jsou nžné, zvdavé a rády jdou na
procházku. Jezdit se na nich nedá, ale
jsou zvyklé na ohlávku, nechají se dob-

Svou prací se snažím navázat na tradice díve obvyklé domácí výroby hraek a upomínkových pedmt. Zabývám se runím šitím plyšových zvíátek,
pevážn medvídk a látkových panenek. Provozuji také nemocnici pro medvídky – opravuji staré i novodobé plyšové a textilní hraky.
Každý medvídek je run ušitý originál, je opaten poadovým íslem, rokem
výroby a visakou Šumava originální
produkt®. Nkteí medvídci mají sklenné oi, run vyrobené technikou vinutých perel. Moje panenky a medvídci

e vést a dokážou nést i malý náklad.
Vzít s sebou lamu na túru je neobyejný
zážitek. Procházky s lamami nabízíme
pro celou rodinu. V ohrad vás seznámíme se zvíaty a potom se vydáme
cestou, necestou, lesem a pes louky.
Navštivte nás a zažijte lamy na vlastní
kži. Mžete si u nás zakoupit vlnu
z lam, kterou zpracováváme kolovrátkem na exklusivní jemnou pízi, urenou k pletení.

nejsou klasické hraky. Šetrné hraní samozejm vydrží, ale radji budou dekorací, talismanem a nejradji kamarádem
pro vtší dti a dosplé.

.

Jihočeské léto s párou 2010
Železniční nostalgie v malebných kulisách jižních Čech
I letos se mohou píznivci železniní
nostalgie tšit na zajímavé akce, pi kterých budou obdivovat um našich pedk
a zažijí tu pravou železniní romantiku.
K nejoblíbenjším z nich patí nostalgické jízdy Jihoeského léta s párou. Píležitost svézt se parním vlakem po nkteré
z romantických tratí jižních ech každoron piláká nespoet turist.
Zážitek z jízdy parním vlakem je
umocnn zajímavým doprovodným programem. Tak napíklad v Novém Údolí
si mohou zájemci prohlédnout muzeum
pošumavských železnic a absolvovat jízdu drezínou po nejkratší mezinárodní železnici na svt. V Lenoe se výletníci
zúastní veejného peení chleba a v Kubov Huti je pro n pipraveno pímo na
nádraží divadelní pedstavení nebo se
mohou vydat s prvodcem na procházku
po rezervaci Hornovltavické pastviny.
Ti, kteí zavítají parním vlakem do Prachatic, se zase svezou bezplatným autobusem do nejvtšího lanového parku
u nás na hoe Libín.

K jízdence Jihoeského léta s párou
obdrží cestující u prvodího vlaku D
Bonus jihoeský. Po jeho pedložení
(spolen s jízdenkou Jihoeského léta
s párou) získají slevu na vstupné do vybraných kulturních zaízení. V eském
Krumlov si tak mohou se slevou 50 %
prohlédnout unikátní historický fotoateliér Seidel, v Jindichov Hradci zaplatí
za prohlídku zámku jen jeden cestující,
druhý má vstup zdarma, a rodiny s dtmi,
které se vypraví parním vlakem Brouek
a Beruška do Hluboké nad Vltavou na
návštvu ZOO Ohrada, po pedložení
tchto jízdních doklad ušetí za dtské
vstupné.

Podrobné informace k zámeckému
muzeu, výstavám a zámeckým prohlídkám s prvodcem získáte na tel. ísle
+420 388 411 506.
Lenka Švecová,
Msto Vimperk, www.vimperk.cz

Kachlová kamna
Na zámku ve Vimperku se i v souasné dob nachází tém dv desítky
kachlových kamen, ve kterých již nkolik desítek let ohe neplápolal. Na nkterých z nich (ve 2. NP jižního kídla
Dolního zámku) je na zabudovaných
litinových dvíkách ochranná známka
neboli jakýsi chránný vzorek (z nmeckého Musterschutz). Na zadní stran dvíek každé íslo znamená poadí
vzorku, který bylo možno si vybrat

Podrobný jízdní ád, ceny jízdenek
a další informace o parních jízdách
Jihoeského léta s párou najdete na
webových stránkách eských drah
www.cd.cz/jiznicechy.

Losovi na stopě

Až se nabažíte úžasnými výhledy
do mírn zvlnné krajiny, kterou se jako
stuha proplétá zlatonosná Otava, navštivte také místo bývalé Chanovické
tvrze – dnešní Zámecký areál Chanovice, který je vyhlášen kulturní památkou.
Zpístupnná a zrekonstruovaná zámecká sklepení pibližují v expozici lidových emesel nástroje a vci bžného
denního použití našich babiek, s nimiž
se dnešní mládež již nikde nesetká. Na
jednom míst si budete moci prohlédnout nkdejší nástroje truhlá, sedlá,
tesa, ková, kameník, hrní a dalších mistr.

Zoo Praha a Správa NP a CHKO Šumava zahájili spolupráci na projektu
monitorování losa na Šumav. Ke konci
bezna vzlétla nad NP Šumava helikoptéra. Na palub byli, krom pilota Jaromíra Krestýna, len Telemetry teamu
Pavel Šustr, pro poteby uspání zvíete
stelec Pavel Zázvorka, lma Reiner
Bergomaz a Vítzslav Ambrož, který
obsluhoval termovizi. Cílem jejich cesty byl los – resp. monitorování jeho pohybu po Šumav.
Poslední ti roky se nepodailo Telemetry teamu k losm piblížit. Nyní má pro zlepšení monitorování zvíat pipraveny telemetrické
obojky se satelitní technologií – podobný systém se používá u monitoringu jelena, srnce a rysa na Šumav. „Pro zlepšení práce jsme nyní použili vrtulník
s termovizí a výsledek pátrání byl
úspšný – zvíe jsme dokázali najít, jednalo se o dosplého jedince. Tentokrát
se bohužel nepodailo zvíe uspat
a obojek nasadit,“ upesnil Pavel Šustr,
vedoucí odboru zoologie sekce Výzkumu a ochrany pírody Správy NP
a CHKO Šumava. K myšlence použít
vrtulník pivedli Telemetry team odborníci ze Švédska, kteí se byli v NP Šumava podívat a ohodnotili tuto lokalitu
za vhodnou pro monitoring z vrtulníku.
Touto metodou švédští kolegové odchytili a oznaili na 300 ks los. Monitorování losa má pímou souvislost se spoleným projektem Správy a Zoologické
zahrady hl. m. Prahy. „Jsme moc rádi,
že jsme byli pizváni ke spolupráci
na tomto projektu – vzhledem ke stále
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... jak se vaí:
Pstruh „rež“ peený
Pstruh (1 ks/osoba), sl, kmín, hladká
mouka, sladká paprika, vejce

ze sériové výroby. Co je zvláštní, je Davidova hvzda. Jsme pesvdeni, že na
pelomu 19. a 20. století by si „normální“ výrobce, pocházející z kesanského
prostedí, dobrovoln tuto hvzdu za
znaku nevzal. Jedná se tedy bu o výrobce s židovskými koeny nebo jakýsi
úad ochrany prmyslového ddictví (i
nco podobného), které ml na starosti
Žid. Pikláníme se k prvnímu názoru.
Druhá verze je tedy mén pravdpodobná, protože nco takového by bylo v Rakousku-Uhersku, ale i poátcích 1. sl.
republiky zcela nemožné.

Oištné ryby zbavíme hlav a vnitností. Rozízneme je tak, aby se každá dala rozložit na placku. Posolené
„placky“ poprášíme hladkou moukou
smíchanou se sladkou paprikou, nebo
jen pokmínujeme. Peeme bez obracení v troub a hbety prbžn natíráme vypeenou šávou a rozpuštným máslem. Po upeení vyndáme
jednotlivé porce na pedeháté talíe.
Do nádoby, ve které se ryby pekly,
naklepeme tolik vajec, kolik se jich
vejde k pokrytí dna, a necháme utuhnout. Poté je nakrájíme na tverce
nebo obdélníky a podáváme spolen
s rybou. Servírovat mžeme s chlebem i vaenými brambory.

Antisemitismus totiž nevymyslel až
Hitler, o tom se radji moc nemluví,
protože tzv. „Zajordánští Slované“ to
nemli ve svt lehké nikdy. Pro správný výklad a pesné urení budeme dále
pátrat po výrobci pedevším litinových
prvk, a to pravdpodobn z ad hebrejského obyvatelstva.
Pokud byste nám vy, milí tenái, dovedli poradit, kterým smrem se ubírat,
budeme vdni za každou informaci.
Ing. Antonín Dvoák
tel.:+420 731 530 275
antonin.dvorak@npsumava.cz

Zdroj: eské dráhy, a. s., KCOD
eské Budjovice

Prácheňsko
jako na dlani
Pro vyznavae dalekých rozhled pinášíme píjemnou novinku. Na vrchu
nad obcí Chanovice vyrostla nová rozhledna, která bude slavnostn zpístupnna letos v ervenci. Pesný termín
otevení naleznete na www.chanovice.
cz. Rozhledna mí 30 metr a její stavba byla zahájena v roce 2008 s podtitulem „Práche sko jako na dlani“. Vrchol
kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro
jeho vhodnou polohu v blízkosti obce,
na hran Chanovského hebene, z nhož
je možné pozorovat celé panorama Šumavy od eského lesa pes stední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidt do dáli je i východním a severním
smrem do vnitrozemí na Blatnou, Písek a na Brdy. Snadná dostupnost pro
pší turisty je po lesní cest od chanovického zámku i skanzenu a stane se
souástí nauné stezky„Píroda a lesy
Pošumaví“.

Moje motto – „Medvd není nikdy
dost” – platí v každém vku.

Každou první ervencovou sobotu se
koná Den emesel, kdy návštvníkm
pedvádí rukodílné dovednosti pes padesát emeslník. Vaši pozornost si právem zaslouží i skanzen, jediný svého
druhu v Plze ském kraji, který spravuje
a postupn dopl uje s pispním dobrovolných pracovn nauných pobyt
Vlastivdné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech. V této záchranné expozici
lidové architektury bude postupn znovu postaveno na ticet pevážn roubených objekt.

Zvíátka, panenky a další drobnosti
pro radost budu i letos nabízet na rzných akcích (pouti, slavnosti apod.) po
celé Šumav. Medvídci na vás ekají
na informaních centrech, v Turnerov chat zakoupíte run šitou vydru.
Mimo region se s medvídky setkáte
v Kavárn Šumava v Praze a na akcích
Klubu Panenky R. Samozejm m
mžete navštívit pímo v Rejštejn, nejlépe po telefonické domluv na tel.
+420 731 456 411.

Petr Klásek ernický,
Obec Chanovice
www.chanovice.cz

Tším se na vás
Romana Mathausová a medvdi

..........

Zeptejte se místních ...

I v letošním roce otevel brány vimperský zámek a zve všechny na svá
mnohá lákadla. Velikým ocenním je
fakt, že bude od 1. ervence 2010 zaazen na seznam národních kulturních památek. Krom stálých expozic muzea
na téma pírody, skláství, knihtisku
a historie nabízí rzné výstavy, a to jak
v samotném muzeu, tak ve Vlkov
vži a Dolním zámku. Oblíbené jsou
také zámecké prohlídky s prvodcem,
pi kterých spatíte bžn nepístupné
unikáty.

Okolí Sušice a Šumava nabízejí návštvníkm mnoho atraktivních míst
a alternativ, jak tato místa navštívit. Pjovna tykolek a horských kol Sušice
umož uje cestu za poznáním tak trochu
jinak.

kus cesty a tím pivont k atmosfée
této historické jubilejní události. Po stopách solné Zlaté stezky se mžete napojit kdekoliv z Prachatic i z Pasova, a
to i v kteroukoliv roní dobu. Celá stezka je znaena žlutou turistickou znakou a symbolem Soumara s konm.
Doprovází vás na ní nkolik informaních tabulí s popisem historických událostí a zajímavostí na trase. Pokud se
vám nebude chtít opustit brány msta,
navštivte velmi zajímavou interaktivní
expozici o Zlaté stezce, kterou pro vás
pipravilo Prachatické muzeum.
Zkrátka nepijdou ani další dv vtve
Zlaté stezky. Vimperská se pipomene
srpnovými soumarskými slavnostmi
a Kašperskohorská rozsáhlými slavnostmi v píštím roce pi oslavách 650 let
od svého zízení.
Souástí celého milénia je ada zajímavých akcí, které naleznete na www.
prachatice.cz.
Pejeme vám pi vašem putování hezké zážitky.
Infocentrum Prachatice
tel.: +420 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
www.kisprachatice.cz, prachatice.cz

Christine Sagstetterová, LamaDorádo
Bernartice 33, 341 42 Kolinec

„Pohoda medvědí“
Plyšový medvd vyvolává v lidech
vtšinou píjemné vzpomínky. Vždy
kdo z nás neml v dtství svého medvídka? I proto nese moje dílna neociální název „Pohoda medvdí”.

Cyklotrasa . 38, jejíž souástí jsou
nové úseky cyklostezky Klatovy-Luby
– Bšiny, je souástí mezinárodní dálkové cyklotrasy Plze – Klatovy – Železná
Ruda – Deggendorf – Mnichov. Nov
vybudovaná cyklostezka kopíruje behy
Drnového potoka a z hlediska bezpenosti je vhodná pro rodiny s dtmi,
i tmi nejmenšími. Podél trasy se nachází nkolik odpoívadel i možnost rychlého oberstvení. Za krásného poasí je
velmi využívána též milovníky kolekových bruslí. Neváhejte a poznejte
krásy této turistické oblasti.
Turistické informace a aktuální informace o dní v Klatovech získáte
v Informaním centru, nám. Míru 63,
Klatovy 1, tel.: +420 376 347 240,
+420 376 347 250, icklatovy@mukt.cz,
www.klatovy.cz

Doma na ŠUMAVĚ.....

Zámek Vimperk

Šumava tak trochu jinak

Jedinený výhled na panorama Šumavy, hrad Kašperk, Svatobor a eskou kotlinu. To všechno nabízí nová
rozhledna na vrcholu bývalého keltského hradišt Sedlo. Rozhledna byla
slavnostn otevena 13. prosince 2009
díky dlouholetému úsilí Sdružení pro
obnovu rozhledny na Sedle. Výchozím
bodem pro výstup na Sedlo jsou
Albrechtice u Sušice. Obec je dostupná

Po Zlaté stezce se soumary a solí

autobusovou dopravou a odtud k vrcholu Sedla jsou necelé dva kilometry
chze. Autem mžeme pijet a zaparkovat u Penzionu pod Sedlem, kde je
možné se i oberstvit. Rozhledna je celoron voln pístupná.

Za skřítky a zábavou
V pohádkové chalup v Mlázovech
u Kolince nedaleko Sušice se již nastálo
zabydleli skítci, šumavské pohádkové
bytosti i strašidla. Nkteré jist znáte ze
svého okolí. K vidní je šumavská pila,
galerie skítk, ertovna, vodnická kuchyn a Šumavousova komnata. Nov

Bohatství a rozkvt obchodu si letos
pipomenou Prachatice hlavn soumarským putováním velké dobové solné
karavany, která se vydá na svou tém
90kilometrovou pou 20. ervna z Pasova do Prachatic, aby v pátek 25. ervna v 16 hodin pivezla sl. A tím bude
odstartováno dvoudenní všeobecné veselí. Pij te si s námi oživit historické
tradice a penést se na chvíli do Prachatic minulých století. Karavana bude mít
nkolik zastávek, kde ji mžete pozdravit nebo pímo spolen se soumary ujít

Podrobné informace získáte na adrese
www.lamadorado.com nebo na telefonu
+420 607 981 351.

Cyklisté, zavítejte do Klatov…
zde naleznete výstavu pohádkových emesel a šumavských výrobk od certikovaných výrobc, kteí pro své výrobky získali znaku Šumava originální
produkt®. Ve venkovní expozici si dti
mohou prohlédnout Rarášovu stezku,
perníkovou chaloupku, šatlavu, vštírnu,
golfík, hrad Troškov, stezku skítka Šumavouse, nebo mohou zkusit vyhledat
obydlí skítk v malé pohádkové rezervaci. V malém atelieru si zahrají maáskové divadlo i namalují nebo vymodelují šumavské skítky. V ervenci
a v srpnu bude u chalupy tém každý

Mírn zvlnná krajina v okolí Klatov
je ideálním místem pro strávení píjemné dovolené. Nachází se zde ada turistických atrakcí hrad, zámk, zícenin,
rozhleden a park. Píroda v okolí nabízí dobré podmínky pro pší turistiku
i cyklistiku. V letošním roce bude v Klatovech odstartován další roník cyklomaratonu Author Král Šumavy, který se
uskutení na jae a na podzim. Tento
tradiní cyklistický závod silniních
(29. 5. 2010) a horských kol (28. 8. 2010)
si stále udržuje statut nejmasovjší amatérské akce svého druhu u nás. Je dkazem toho, že Klatovy se svým okolím
jsou vhodným místem pro cykloturistiku. Peliv znaené cyklotrasy a cyklostezky Vám umožní poznat adu
krásných míst skrývajících jedinenou
architekturu a kulturu, které byly po staletí udržovány v souladu s pírodou.

den hrát veselé kousky pro malé i velké
Královské lidové divadlo tety Terezy.
Pije te se pobavit a trošínku pobát!
Oteveno: kvten, erven, záí – denn
od 9 do 17 hodin krom pondlí. ervenec, srpen – denn 9 až 17h. íjen –
prosinec – soboty, nedle a svátky od 10
do 16 hodin.
Milan Poláek
www.pohadkovasumava.cz

rostoucí návštvnosti pražské zoo
máme možnost informovat širokou
veejnost o bohulibých ochranáských aktivitách a také se
jich aktivn úastnit. V tomto
pípad jsme pipraveni sledovat pohyb losa na Šumav na
speciální obrazovce, umístné poblíž našeho výbhu los. Budeme tedy
našim kolegm ze Šumavy (i sob)
držet palce, aby další pokus o nasazení
telemetrického obojku vyšel,“ ekl Vít
Kahle, vedoucí oddlení marketingu
a PR Zoo Praha.
Stavy losa na Šumav se nemní
(v souasné dob se v jižních echách
pohybuje asi 10 kus), možná mírn
klesají. Pravdpodobnou píinou mže
být pytláctví. „lenové Telemetry teamu ví, že oznaení zvíete obojkem
mže pomoci pi jeho ochran proti pípadnému pytláctví,“ ekl Pavel Šustr
a dodal: „Obavy z toho, že se los na Šumavu nevrátí, se ukázaly liché. Byly vidny losí krávy s mlá aty.“ „Tento projekt slouží jak pesnému poznání života
losa na Šumav, tak i k zajištní kvalitní ochrany tohoto siln ohroženého druhu eské pírody,“ sdlil František Krejí, editel Správy NP a CHKO Šumava.
Jana Zvettlerová, tisková referentka,
Správa NP a CHKO Šumava

Borvkový kolá
175 g mouky, 3 celá vejce, 10 g droždí, ¼ l mléka, cukr, sl, 100 g pepuštného másla, kysaná smetana, moukový cukr, 300 g borvek
Smícháme mléko, vejce, špetku soli
a špetku krystalového cukru. Nadrobíme droždí a promícháme, postupn
zapracujeme mouku a vytvoíme
hladké tsto. Do máslem vymazané
formy rozprosteme tsto a posypeme
cca 300 g borvek. Peeme asi 15–20
minut ve stedn rozpálené troub.
Tsn ped dopeením borvkovou
dobrotu poteme kysanou smetanou,
posypeme moukovým cukrem a necháme dojít dozlatova.

Pozvánka do Sušice
Zveme Vás na pravidelné pondlní
prohlídky msta Sušice s prvodcem urené pro širokou veejnost. V tomto roce
budou zahájeny 28. ervna a ukoneny
30. srpna. Zaátky prohlídek jsou v 10
a ve 14 hodin, vždy ped budovou radnice na sušickém námstí. Pi dopolední prohlídce prvodce provede návštvníky mstem, prohlédnou si rovnž
Sušický mechanický betlém, odpolední
prohlídka je pak zamena na církevní
památky v Sušici (kaple Andla Strážce, hbitovní kostel Panny Marie, kostel
sv. Felixe a Starý židovský hbitov).
Délka prohlídek: cca 1,5 hodiny – prohlídka msta, cca 2,5 hodiny – prohlídka církevních památek. Prohlídky jsou
zdarma.
Infocentrum Sušice
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Tipy na koupání v Bavorském lese (Nmecko)

5

RYBNÍK SLATINA

Slatina

1

2

Horšovský Týn

5

PLAVECKÝ BAZÉN

Domažlice, Palackého 230
plavecky-bazen.domazlice.info

RYBNÍK PODHÁJÍ

Mranice

Poběžovice

6

10

KOUPALIŠTĚ HÁJOVNA

Kdyn

11
KOUPALIŠTĚ

15

KOUPALIŠTĚ

Klení pod erchovem

KOUPALIŠTĚ BABYLON

9

10

7

12
KOUPALIŠTĚ

22

.

35

KOUPALIŠTĚ

8

13
KOUPALIŠTĚ

23

36

9

Klatovy

14
KOUPALIŠTĚ

24

37

29

31

25

38

RYBNÍK

39

Kocourov

KOUPALIŠTĚ

26

KOUPALIŠTĚ

40

íha

16

29

27

PLAVECKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ
Klatovy, Dr. Sedláka 829
www.klatovynet.cz/ts/bazen

Horažďovice

30

41

38

..........
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KOUPALIŠTĚ

KOUPALIŠTĚ

KOUPALIŠTĚ

Rohanov

KOUPALIŠTĚ

42

ÚBISLAVICKÝ RYBNÍK

Úbislav

29

HNAČOVSKÝ RYBNÍK

43

Hnaov

RYBNÍK

RYBNÍK KRAMATA

Vimperk, Kramata

30

RYBNÍK VALCHA

44

Mladice

Prachatice

KOUPALIŠTĚ

Vimperk

DALOVICKÝ RYBNÍK

45

KOUPALIŠTĚ

Vimperk, Hajná Hora

RYBNÍK

46

KOUPALIŠTĚ

Lažišt

AQUPARK HORAŽĎOVICE

47
48

KOUPALIŠTĚ

KOUPALIŠTĚ

RYBNÍK PODROUŽEK

Netolice

VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ HULÁK

49

53

54

54
35
36

PLAVECKÝ BAZÉN

KRYTÝ BAZÉN

BRLOŽSKÝ RYBNÍK

55

Freyung

PLAVECKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ

37

Vtní 300
www.ubytovani-koupaliste.cz

56

PLAVECKÝ BAZÉN

55

Horní Planá

56

HORNÍ PLANÁ

Písitá pláž, vstup zdarma

Větřní
Waldkirchen

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Freyung

38
VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

39 40
41

Haidmühle

KAROLI AQUAPARK

41

Waldkirchen, Vdk-Heim-Straße 1
www.waldkirchen.de

39

KŘIŠŤANOVICKÝ RYBNÍK

Kiš anovice

53

32 33

Brloh

34

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Straubing – Aquatherm

PLAVECKÝ BAZÉN

35

Freyung, Jahnstraße 8
www.freyung.de

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

Straubing Friedenheinsee

36
VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Mitterfels

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Bogen

PLAVECKÝ BAZÉN ELYPSO

Deggendorf, Sandnerhofweg 4-6
www.elypso.de

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

57

57

58

42

59

Lipno
Vyšší Brod

60

43
PLAVECKÝ BAZÉN

ČERNÁ V POŠUMAVÍ

AQUAPARK FRYMBURK

AQUAWORLD LIPNO

Lipno nad Vltavou 86
www.lipno.info

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

Neukirchen vorm Wald

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

Wegscheid

61

Passau

LIPNO NAD VLTAVOU

Veejná písitá a travnatá pláž
vstup zdarma

Passau, Messestraße 7
www.passauer-erlebnisbad.de

Eging am See

VODNÍ NÁDRŽ LIPNO

Písitá a travnatá pláž, vstupné

59
42

Wellness Hotel Frymburk
www.hotelfrymburk.cz

60 61

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Egging am See

PLAVECKÝ BAZÉN

Eging am See, Mühlbergstr. 5
www.sonnen-therme.de

43

40

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

RYBNÍK VAŇKOVKA

Žihobce

KOUPALIŠTĚ

Kolinec

28

Hory Matky Boží

KOUPALIŠTĚ

Janovice nad Úhlavou

18

31
ejkovy

33

Vlachovo Bezí

POTOCKÝ RYBNÍK

Žíchovec

49
48

Netolice

50
46

51
52

Volary

24

Bogen

28

Volary, Mlýnská 334
www.mestovolary.cz

PLAVECKÝ AREÁL

Grafenau

Deggendorf
27

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

28

PLAVECKÝ BAZÉN

Straubing, Wittelsbacherhöhe 50/52
www.stadtwerke-straubing.de

29

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

30

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

58

37

31

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

32

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

25

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Deggendorf

34
Grafenau

KOUPALIŠTĚ

Petrovice u Sušice

RYBNÍK

Mochtín

KOUPALIŠTĚ

Dolany

15
Mín

26

17

33

31

27

34

19
20

32
Slatina

Kašperské Hory

47

Vimperk
45

Prachatice, U rybníku
www.prachatice.cz

50 51

22

Regen

Prachatice, U stadionu 261
www.prachatice.cz

52
27
18

Bodenmais, Finkenweg
www.silberbergbad.de

19

Bodenmais

20

21
Zwiesel

22
Frauenau

23
Regen

24

Bischofsmais

PLAVECKÝ BAZÉN

33

Falkenstein

PLAVECKÝ BAZÉN

Wörth an der Donau, Gschwelltalstraße 2
www.woerth-donau.de

KOUPALIŠTĚ

Sušice

KOUPALIŠTĚ

Chlistov

MEZHOLEZSKÝ RYBNÍK

Mezholezy

Annín

Kanice

Nezdice na Šumav

Nmice

Kdyně

32
24

25

22
23

Nýrsko

21

Železná Ruda

KOUPALIŠTĚ

Železná Ruda

39
38

Lam

34

42

Malé Hydice

Bodenmais

30
23

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Zwiesel, Badstr. 4
www.stadtwerke-zwiesel.de

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
PLAVECKÝ AREÁL

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

16

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

LOMECKÝ RYBNÍK

ímice

KOUPALIŠTĚ

Vrhave

KOUPALIŠTĚ

Pocinovice

Oprechtice – Prudice

4

8

Babylon
www.plavecky-bazen.domazlice.info

14

7
13

6

16

12
17

19

Strážov

35
36

13
14

Bad Kötzing

41

15 16

Viechtach

44

Kvilda

20
26

21

Bšiny, Eurocamp

KOUPALIŠTĚ

Smržovice

Mrákov

3

2

Domažlice
3

5

4
1

11

Waldmünchen

2

18

Furth
im Wald

28

4

10
11

KOUPALIŠTĚ

Nýrsko

37

8
9

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

Horažovice, Sportovní 1052
www.bazen.horazdovice.cz

20

AQUAPARK „AQUA-FIT”

25
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

17
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

Zwiesel

21
PLAVECKÝ BAZÉN

Doma na ŠUMAVĚ.....

Tipy na koupání na Šumav (esko)
1

S blížícím se létem a prázdninami je dobré vdt, kde se budeme
moci ochladit.
Letní sezóna 2010 zaíná a my
bychom vás chtli opt nalákat
na Šumavu. Jak možná mnozí nevíte, tak Šumava nejsou jen hory,
ale naleznete zde i mnoho míst ke
koupání. Pinášíme tipy na koupání jak na eské, tak na bavorské
stran Šumavy. Nabízíme množství krytých bazén a aquapark,
ale také venkovní koupání v koupalištích, rybnících a nádržích,
které jsou zpístupnny veejnosti. Nejsou zde zahrnuta všechna
místa ke koupání, je to pouze výbr nejoblíbenjších míst Šumavy.
Pejeme vám mnoho krásných letních zážitk.

6
7

3
venkovní bazén/ pírodní
koupališt
krytý bazén

Sušice

Cham

5

40

12
1

Waldmünchen Perlsee

2

Waldmünchen, Dr. Matthias-Lechner-Str. 4
www.erlebnisbad-aquat.de

3

18
19

Stamsried Naturbad

4

43

Pösing bei Roding

Cham

6

Furth im Wald
www.furth.de

7

Furth in Wald

8
Blaibach

9
Blaibach

10
PLAVECKÝ AREÁL
(AQACUR BADEWELT KÖTZTING)
Bad Kötzting, Bgm.-Seidl-Platz 1
www.aqacur.de

11

Bad Kötzting

12

Grafenwiesen

13

Lam, Marktplatz 1
www.lam.de/osserbad/index.htm

14

Lam - Osserbad

15
Arnbruck

Arnbruck, Gemeindezentrum 2
www.panoramabad-arnbruck.de

26

17
Viechtach
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Rodina certikovaných výrobk se
od zimy rozrostla o dalších 7 výrobk,
které Vám tímto pedstavujeme. Seznam všech certikovaných výrobk
naleznete na www.domaci-vyrobky.cz
nebo v nov vydaném Katalogu certikovaných výrobk a služeb, který je
k dostání na všech informaních centrech uvedených na poslední stránce
tchto novin, ale také
u certikovaných výrobc a na ociálních
prodejních místech
(seznam je na stran
11) nebo elektronicky ke stažení na našem webu.
Takto oznaené výrobky je možno
zakoupit pímo u výrobce na uvedené adrese.

Vazby a dekorace
ze sušených rostlin
Moje výrobky vám i v zim pipomenou barevné a vo avé léto. K výrob
dekorací používám nejrznjší pírodní
materiály, vtšinu z nich sbírám v okol-

Zmrzlina s lesním
ovocem z Turnerovy chaty
Zmrzlina je oblíbeným osvžením
v horkém letním dni. Zkuste si ale nkdy
peíst informace na obalu anebo se zeptat prodavae na její složení. Ani „pravá italská zmrzlina“ se dnes už dávno

Neobsahují konzervanty, cukr, barviva
i sladidla. Podíl ovocné složky je 100 %.
Jeden litr šávy obsahuje 1,4 kg ovoce.
Píznaný je sediment na dn, který je
znakem pírodního charakteru nápoje –
obsahuje vitamíny a vlákninu.
Kontakty: Pstitelská pálenice a moštárna,
Karel Gregora
Krumlovská 94, 384 02 Lhenice
tel.: +420 388 321 500 , +420 602 834 160
karelgregora@centrum.cz
www.lhenickaovocnastava.cz

Lenorské pečivo

nedlá z mléka, ale z rostlinných tuk,
emulgátor, stabilizátor, chemických
zahušovadel, barviv, aromat, atd. Takovou jsme prodávat nechtli. Naše poctivá zmrzlina je jako kdysi jen z mléka,
cukru, škrobu a dáváme do ní pravé ovoce nasbírané na Šumav.

Peeme pšenino-žitný chléb, bez
konzervaních pípravk, zadlávaný
podle více než sto let staré receptury,
zvaný celý kvas. Peeme i další druhy
drobného peiva – houstiky, lenorské
esnekové placky, na Velikonoce a Vánoce peeme speciální druhy peiva –
vánoky, mazance, koláky. Pec je vytápna devem tradiním zpsobem.

Dodnes nacházím kolem starých skláských hutí na Šumav úlomky skla nebo
také pi troše štstí dokonce celé korálky. Odtud už byl jen krek k tomu zkusit roztavit tyku skla a vytvoit svj
vlastní korálek. Podlehnout pohledu do
plamene, ve kterém poslušn taje sklo,
bylo snadné. A tak dnes vyrábím nejen

Peení se koná každou poslední sobotu
v msíci vždy od dubna do prosince,
v dopoledních hodinách v Lenoe.
Kontakty: Velká Lóže Pecaská
Lenora, o. s., Augustin Sobotovi
tel.: +420 723 015 152

Outdoorové oblečení
Naše výrobky s oznaením HIGH
POINT stanuly již více než 36 x na vrcholech vyšších než 8 000 m n. m. Jsou
souástí nejen himálajských expedic,
ale také výprav do Antarktidy i exotických oblastí.

jednoduché páteíky a z nich ržence,
ale i nároné zdobené solitéry, které se
dají nosit jako šperk. Pi výrob korálk
vkládám do skla svoje pedstavy, radost
a energii, které erpám ze šumavské pírody.
Kontakty: Hedvika Zahálková
vinute.perle.sumava@gmail.com
http://sites.google.com/site/vinuteperle

kupní taška? Pemýšlíte o zvláštním,
originálním dárku pro pátele? Nabízíme Vám vo avé polštáky, zdobené
sáky a jiné run šité výrobky. Na zahrádce si pstujeme bylinky, které používáme pi výrob drobných dárk i talisman pro dti i dosplé.

Vychutnejte si kvalitu
z rukou mistra

Ponnath EZNITÍ MISTI, s.r.o.
www.ponnath.cz

Naše kulináská paleta zaíná u chutných náez – od tradiních lahodných

uzenin k moderním a mezinárodním
novinkám v chuových smrech. Náš
sortiment výrobk nabízí uzeniny
všech pedstavitelných druh od klasiky až k regionálním specialitám jako
jsou naše certikované výrobky Sušická klobása, Šumavský sulc a Šumavský bok.

Od nároného labužníka po milovníka
specialit najde v sortimentu od nás eznických mistr každý své favority. Neustále se pro Vás snažíme hledat a objevovat nové trendy v našem sortimentu, a to
i dle pání vás zákazník. Proto nesmí
v našem sortimentu chybt jak lahodné
výrobky z drbežího masa, tak výrobky
se sníženým obsahem tuku ani bio výrobky. Pi vlastní výrob prochází vše adou kontrol, pi kterých je kladen draz
jak na kvalitu vstupních surovin, tak na
kvalitu zpracování. Podíl runí práce je
pedpokladem a zárukou stálé kvality
a jedinené chuti našich výrobk.
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Hosté se zde mohou seznámit s historií skláské výroby páteík – korálk
vyrábných na Šumav ve stedovku,
které byly navlékány do rženc, jejich
název byl odvozen od motlitby Pater
Noster. Dílnu je možné v letních msících bezplatn navštívit a zhlédnout novodobou výrobu sklenných korálk –
vinutek. Na skláském kahanu na
propan-butan, do kterého je dmýchán
vzduch, aby tak zvýšil výkon a zajistil
oxidaní hoení, se prom ují tyinky
lampového skla v malé i vtší korálky.
Po nahátí se sklovina navíjí na kovové
tyinky opatené kaolínovou vrstvou.
Základní tvary korálk je možné zdobit
pomocí sklenných nití, stíbra i zlata,
pejímat kišálem, pomocí jehly tvoit
bublinky i roztahovat dekory, kombinací tchto technik vzniká široká škála ornament. Korálek nemusí být jen kulatý,
ale je možné vyrobit nap. placiku, váleek, oku, kostiku, atd. Výroba vinutek nevyžaduje pouze soustednost
a šikovné ruce, ale hlavn trénuje trplivost, dává velký prostor fantazii a je
tvrí a relaxaní inností.
Ti, kteí se nechají touto nevšední výrobou okouzlit, si mohou na vlastní kži

tivitách ve volné pírod a zpíjemnit
v ní Váš pobyt a innosti. Prioritou rmy Sport Schwarzkopf, s. r. o., je kvalita provedení a vysoká technická úrove
výrobk HIGH POINT.

nice práv zrekonstruovaný hotel Kašperk, který nabízí 74 lžek ve 24 luxusních pokojích s vlastním sociálním
zaízením. Každý pokoj je pojmenován
po zajímavém míst v okolí. Dále je
hostm k dispozici restaurace s letní terasou, konferenní prostor pro 70 osob,
plavecký bazén 17 x 6 m s podvodními
masážemi, relaxaní terasa s pískem
a lehátky, hišt na minifotbal, vnitní
dtský koutek, klubovna, hotelové parkovišt a v lét pjovna kol. Ideální
místo pro Vaši rodinnou dovolenou.
Orientaní ceník za osobu a noc:
Dvoulžkový komfortní pokoj od 790 K
Romantický pokoj od 790 K
Královský pokoj od 990 K
Dti do 12 let zdarma!
Kontakty:
Námstí 3, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 324 113
info@hotelkasperk.cz • www.hotelkasperk.cz

Apartmány Eva –
ubytování v soukromí

práci na kahanu vyzkoušet a vytvoit si
svou vinutou perlu. Pro ty, kteí se neodváží sednout si ke kahanu a okusit kouzlo práce se sklem, je pipravena nabídka
samostatných autorských vinutek a bižuterie s perlemi Jany Wudy a Lucie Vojíkové. V letošním roce byla nabídka
rozšíena o prodej bižuterních komponent i z chirurgické oceli, návlekového
materiálu a tyí lampového skla.
Od bezna se letos pravideln konají
víkendové kurzy, kde se úastníci nauí
vše, aby mohli po ukonení dvoudenního kurzu samostatn pracovat a tvoit
vlastní perliky. Pokud chcete potšit
své blízké, kteí mají tvrí duši, mžete v ateliéru zakoupit „Dárkový poukaz“
na absolvování kurzu.
Pijmte naše pozvání a navštivte nás
v Nezdicích na Šumav, malebné vísce
šumavského podhí s bohatou historií.
Doporuujeme ubytování: Apartmán
124 (www.apartman124.cz) a Pazderna
(www.nezdickachalupa.cz) – držitelé
certikátu Šumava-originální produkt®.
Otevírací doba pro letošní rok:
ervenec – srpen: pondlí 11–15,
úterý 17–19, steda 11–15 a 17–19,
tvrtek 17–19 hodin.

Kontakty: Sport Schwarzkopf, s. r. o.
T. G. Masaryka 154, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 528 895, +420 731 446 249
schwarzkopf@highpoint.cz
www.highpoint.cz

Info: tel.: +420 606 889 532,
+420 739 544 831

dete mít celou Šumavu na dosah. Dopejte si komfort moderního ubytování ve
dvoulžkových pokojích s možností pistýlky, každý s vlastním sociálním zaízením a TV. Celková kapacita je 18 lžek. Mžete si vybrat ubytování se
snídaní nebo s polopenzí, v sezon je
otevena restaurace s poctivou eskou
domácí kuchyní. K naerpání nových sil
využijte klidné posezení na velké zahrad, k dispozici je ohništ, pískovišt,
skluzavka, uzamykatelný domek pro
Vaše kola, lyže a další sportovní vybavení. Nabízí cenové zvýhodnní pro vtší skupiny, remní a skupinové akce
a individuální pístup. Mimo garanci
dobrého poasí pro Vás v Mechovském
dvorci zajistí cokoliv.
Orientaní ceník za osobu a noc:
Ubytování se snídaní: 590 K
Pistýlka se snídaní: 440 K
Dít od 3 do 12 let se snídaní: 390 K
Píplatek za polopenzi (veei): 70 K
Kontakty:
341 92 Srní-Mechov 181
tel.: +420 376 324 063
Bc. Ondej Uher: +420 721 305 352,
+420 777 584 019
info@sumava-penzion-srni.cz
www.sumava-mechov.cz

Hotel Kašperk
Hotel Kašperk byl stvoen pro relaxaci
a nevšední zážitky z okouzlující šumavské pírody v srdci msta Kašperské
Hory, jehož sláva vyrostla na historii

nou z dominant v okolí Sušice, pi silnici mezi Hrádkem a Tedražicemi. Tam se
v zái vycházejícího slunce roztaní barevné spektrum slamnek, statice a dalších kvtin, aby zde do sebe vstebaly
atmosféru léta a pak nás v zimních msících potšily svojí kehkou krásou.
Tyto erstv nasušené kvtiny a aranžérské výrobky z nich pak budou k vidní a zakoupení na rzných akcích
s emeslnými jarmarky, v prodejních
místech certikovaných výrobk a v neposlední ad také na letní výstav v galerii ve Františkov u Kvildy a pímo

u paní Knzové, nejlépe po domluv na
telefonu +420 721 643 933.

Doma na ŠUMAVĚ.....

.

..........

Strana 9

Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certikace ubytovacích a stravovací služeb se na Šumav úspšn
rozjela, v souasné dob jejich poet
vzrostl na 22. V tomto ísle novin
Vám pedstavujeme všechny služby
pyšnící se znakou ŠUMAVA originální produkt®, nov certikované,
trochu podrobnji. Mnoho dalších
informací najdete na našem webu
www.regionalni-znacky.cz a v nov
vydaném Katalogu certikovaných
výrobk a služeb.

Penzion Mechovský dvorec
Útulný penzion v tradiním šumavském
stylu, kde na Vás dýchne domácí pohoda, se nachází nedaleko Srní, odkud bu-

DO TŘETICE VŠEHO…….
…my doufáme, jen DOBRÉHO
V letošním roce se již potetí návštvníkm otevou dvee Ateliéru
„Šumavské perle“ paní Jany Wudy
v Nezdicích na Šumav.

Kontakty: Jemínek, s. r. o.,
Jaroslav Zelinger
Turnerova chata – Povydí, Rejštejn
tel.: +420 376 599 234 , +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Páteříky a vinuté perle
ze Šumavy

ní pírod a pstuji na zahrad. Aranžuji v rzných barevných kombinacích,
tvarech i velikostech. V mých vncích
a kyticích najdete krom známých sušených kvtin i makovice, len, jeabiny,
kaštany, bukvice, ale i rzné vtviky
a napíklad i pecky z tešní. Svoje výrobky prodávám na emeslných jarmarcích po naší republice.

Hlavním cílem výrobk je chránit Vás
ped nepíznivým poasím pi všech ak-

Kontakty: Václava Malíková
Lipová 887, 341 01 Horažovice
tel.: +420 721 229 460
malikova.vaclava@seznam.cz
www.dekorace-malikova.net

Šumavské bylinkové
potěšení a jiné ručně šité
výrobky
Máte rádi pírodu, vni bylinek? Toužíte ji mít také doma? Potebujete polštáek pro píjemný, uklid ující i relaxaní spánek? Hodila by se Vám pokrývka
na ajovou konviku i originální ná-

Lhenická ovocná šťáva
Rozmanité druhy mošt – jablko, mixy
jablko-hruška, jablko-rybíz, jablko-više , jablko-mrkev, jablko-ervená epa
jsou ist pírodní produkt. Obsahují
hodnotné vitamíny, minerály a vlákninu.

Slaměnky ze Šumavy
V zimním vydání našich novin jsme
Vás informovali o nov otevené díln
paní Knzové v Hrádku u Sušice, která
je zárove prodejním místem certikovaných výrobk v oboru dekorace ze
sušených kvtin. Nebu te zklamaní,
pokud naleznete pes letní období dvee
této aranžérské dílny pevážn zavené,
protože hlavní ást innosti je nyní zamena na pstování sušeného materiálu. A tak se mžete zastavit pímo na
políku u kostelíka Zdou , který je jed-

Kontakty: Štpánka a Tomáš Balvínovi
Volšovská 492, 342 01 Sušice
tel.: +420 602 493 475
stepanka.zakova@seznam.cz
www.balvinova.estranky.cz

tžby zlata a Zlaté stezky. Je to pvabné
horské msteko usazené v nárui šumavských kopc. Jeho malebnost umocuje námstí orámované historickými
domy, jehož dominantou je krom rad-

Apartmány Eva se nachází v obci Srní
v srdci Národního parku Šumava, nabízí
klid, pohodu a kvalitu pro mladé i pro ty
díve narozené. Pro milovníky pírody
jsou v blízkém okolí k dispozici trasy
jak pro cyklisty, tak i pro pší. Doporuujeme navštívit nedalekou Hauswaldskou kapli – místo zázrak. V zim jsou
zde ideální možnosti pro bžkae.
Ubytování v soukromí, rodinný dm
v krásné zahrad je vhodný i pro rodiny

U Hojdarů

Penzion
Pod Churáňovským vrchem

eká v jedineném areálu u Horejš, tak
už na nic neekejte a vydejte na Zadov!
Orientaní ceník za osobu a noc:
Dle sezony od 320 do 360 K
Dti, skupiny, školy, skupinové soustední
sportovc atd., slevy dle dohody.

Nový Svt 9, 385 01 Borová Lada
tel.: +420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz • www.uhojdaru.cz

Churá ov 17
384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz

Ubytování u Chladů

Pension – Biofarma Slunečná

Kontakty: Zadov 19, 384 73 Stachy
tel.: +420 777 606 877, +420 608 606 887
info@uhorejsu.cz • www.sumava-zadov.cz
Horská Kvilda - Korýtko 27
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 775 037 904 • uchladu@seznam.cz
www.nasehory.cz/sumava/modrava/uchladu

Aparthotel Šumava 2000

Chalupa Katky Neumannové

Slunená 3, 384 51 Želnava
tel.: +420 388 336 108,
+420 604 331 278
info@biofarma-slunecna.cz
www.biofarma-slunecna.cz

Námstí 8, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 546 910
info@sumava2000.cz
www.aparthotel-sumava.cz

Penzion
u Černého kohoutka
384 73 Zadov 415
tel.: +420 777 016 645
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz

Hotel Jenišov

Chata Klubu českých turistů
Nový Dvr 88
384 73 Stachy
tel.: +420 602 379 093
info@cernykohoutek.cz
www.cernykohoutek.cz

s dtmi. Dva nadstandardn vybavené
prostorné apartmány a jeden dvoulžkový pokoj mají pln vybavené kuchy ky
s lednikou, vlastní sociální zaízení, TV
a WiFi internet. Z apartmán je hezký
výhled na Zelenou horu a panorama Šumavy. Pro dti je k dispozici pískovišt.
Možnost parkování je pímo v zahrad
u domu, která je ohrazena plotem a bránou. Ubytování uspokojí i ty nejnáronjší hosty.
Orientaní ceník za osobu a noc:
Dle sezony od 350 do 500 K
Kontakty: Eva Sklenáová
341 92 Srní 5
tel.: +420 723 925 304
sklenar.vaclav@tiscali.cz
www.sumava.net/apartmanyeva

Jenišov 253, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 184, +420 607 710 880
info@hoteljenisov.cz
www.hoteljenisov.cz

Apartmán 124
342 01 Prášily 100
tel.: +420 376 589 031, +420 724 215 142
irenaros@seznam.cz
www.ceskohory.cz/chataprasily

Rodinný penzion Brücknerův Dům

Chata Kvilda

Prášily 17, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 016 508
kreuzigerova@seznam.cz
www.bruckneruvdum.cz

Nezdice na Šumav 124,
342 01 Sušice
tel.: +420 739 544 831
info@apartman124.cz
www.apartman124.cz
384 93 Kvilda 77 • tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org

Šumavské apartmány

Penzion Horská Kvilda

Chalupa Pazderna

Penzion „U Horejšů“
Penzion byl oteven v roce 2000, majitelé navázali na tradici sahající do pedválených let, kdy na Zadov zaalo
vznikat turistické stedisko. Mžete se
ubytovat v devíti pokojích s vlastním
sociálním zaízením, TV a lednikou,
dále je k dispozici spolená kuchy ka.
Penzion je souástí areálu „U Horejš“,
ve kterém mžete využít restauraci,
obchod, infocentrum, skishop, lyžaský
vlek, sjezdovku a sport bar s bowlingem,
kuleníky, fotbálky, atd., a kde je možné
píjemn strávit as, když je venku nevlídno, nebo pi dlouhých zimních veerech. Díky velkému prostoru nabízí zábavu i poetnjším skupinám a rodinám
s dtmi. Pro malé hosty je k dispozici
venkovní hišt, sezonní školka a spousta hraek. To a mnoho dalšího na vás

Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: +420 724 296 177
info@horska.cz • www.horska.cz

384 73 Zdíkov 329
tel.: +420 602 450 804
apartmany@kocicov.cz
www.kocicov.cz

342 01 Nezdice na Šumav.57
tel.: +420 603 415 013
hlavac@akmartinska.cz
www.nezdickachalupa.cz

Dvorec Nová Hůrka

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Turnerova chata

Nová Hrka 242
342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 387 099, +420 723 753 809
recepce@bikepenzion.cz
www.bikepenzion.cz

Nová Hrka 241,
342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 382 641,
+420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz
www.dvorecnovahurka.wz.cz

341 92 Rejštejn, Povydí
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
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Doma v Bavorském lese

BODENMAIS – prázdninový ráj v Bavorském lese
Leží uprosted nádherných les na
jižním svahu Velkého Javoru. Krása
okolní pírody, léebná síla klimatu, pohostinnost místních obyvatel, výborná
kuchyn a pestré využití volného asu
iní klimatické lázn Bodenmais v Bavorském lese jedineným místem pro
skvlou dovolenou.

Chcete prožít svou dovolenou v pírod a pesto v centru všech vymožeností
moderního života? Chcete si užít sportu, dn plných akce a pesto relaxovat?
Baví vás objevovat a poznávat pírodu?
Pokud ano, jste v Regenu na tom správném míst.
Nebo moderní láze ské msto v srdci Bavorského lesa má pro každého
nco v jakékoliv roní dob. Navíc dokáže okouzlit svým pvodním šarmem,
který je pro bavorská msta tak typický.

Bad Füssing – požitek pro tělo i duši
Bad Füssing nedaleko od Pasova vás
bude nejenom hýkat, ale pispje i aktivn k prevenci vašeho zdraví. Poznejte léivou sílu legendární termální vody
v Bad Füssingu, která vyvrá z hloubky
tisíce metr a má teplotu 56 °C. Pomáhá
pi revmatických onemocnních, artróze, onemocnní kloub a bolestech pátee. To vše ve tech velkých termálních
areálech nebo v hotelovém termálním
bazénu. Bad Füssing je balzámem pro

vaše smysly – smyslností pro vaše srdce a duši. V míst pestrá nabídka kulturních, oddechových, sportovních i wellness akcí, nádherná píroda vybízí
k píjemnému strávení volného asu.
Více informací:
Láze ská správa (Kurverwaltung)
Bad Füssing
tel.: +49 8531 975-580
eský kontakt: +49 8531 975-543
www.badfuessing.de

Deggendorf – město mnoha tváří
možnosti. Atraktivní nákupní msto. To
všechno a mnohem víc je msto Deggendorf, jež svou zvláštní atmosférou
a svým šarmem uarovalo nejen svým
vlastním obyvatelm, ale i mnohým
návštvníkm.
Info: www.deggendorf.de

Kvalitní ubytování na Šumav
a v Bavorském lese
Jsme sdružení 10 hotel v Bavorském
lese a na Šumav, jejichž hlavním krédem je kvalita nabízených služeb a harmonie pírody a cestovního ruchu.
Základním principem naší spolupráce
je prohloubení zájmu turist o oblast nazývanou též „Zelená stecha Evropy“.
Cílem je pedstavit tradice, historii a kulturu region, které jsou utváeny spolenými historickými koeny.
Kredit krásné šumavské pírody a garantované kvalitní služby vybraných hotel pak budou sloužit hotelovým hostm, pro které chystáme napíklad
výhodné pobytové balíky ve stylu Tour
de Šumava po obou stranách hranice.
Krom této konkrétní nabídky pipravujeme spolenou propagaci na veletrzích,
tisk spolených propaganích materiál
a všeobecn lepší servis pro naše klienty.

Píroda a životní prostedí jsou pevnou
souástí podnikatelských aktivit sdružení Q Top Hotels. Jeho lenové jsou povinni chránit jedinenost pírody Bavorského lesa a Šumavy a dodržovat zásady
kvality poskytovaných služeb a osobního pístupu ke klientm.
Pro naše nároné klienty nabízíme celoroní ubytování a stravování v kvalitních hotelích s kompletním servisem.
Hlavní pedností hotel je poloha v krásné pírod, kvalitní služby, ochotný personál, klidné prostedí a v neposlední
ad znamenitá kuchyn.
www.qtophotels.com

Doma na ŠUMAVĚ.....

Doma v Bavorském lese

Regen

Nekonené lesy, mohutné horské
hebeny, jež se stídají s mírnými nerovnostmi terénu, malá horská jezera,
navíc nžné mlhové opary a výhledy
až k Alpám. To je nejrozsáhlejší a urit i nejpsobivjší lesní krajina
uprosted stední Evropy – Bavorský
les. Na cca 6 000 km2 zde objevíte tu
nejzelenjší pírodu, nejprzranjší
potoky a jezera, a vbec ten nejistjší vzduch, jaký kdy byl v Nmecku
namen. Práv zde, podél eské hranice, se rozkládá jedinený prales,
Národní park Bavorský les.
Bavorský les je nejpvodnjší a nejstarší zalesnnou oblastí v Evrop. Je
to region se zajímavou kulturou a historií, nebo zde, v tchto mimoádných zempisných podmínkách, se
po celá staletí rozvíjely a udržovaly
takové zvyky a tradice, jaké po celém
Nmecku již nikde jinde nenajdete.
Tourismusverband Ostbayern e. V.
-Bayerischer WaldLuitpoldstraße 20
93047 Regensburg
bezplatný tel. +49 800 12 12 111
info@bayerischer-wald.de
www.bayerischer-wald.de

„Zvířecky divoká
přeshraniční iniciativa“
Tierisch wild
„Tierisch wild“ je nov založená peshraniní iniciativa, kterou tvoí 12 bavorských a 9 eských obcí regionu Národních park Bavorský les a Šumava.
Nemlo by se k ní však pistupovat
píliš „zvíecky vážn“: „Tierisch wild“
si klade za cíl nenásilnou formou propojit ochranu pírody s cestovním ruchem,
a tak urit osloví jak klasické milovníky pírody, tak všechny fanoušky outdoorových aktivit, kteí chtjí zdejší di-

800 m výškový rozdíl na území msta, kultura a píroda bez hranic mezi
Dunajem, Bavorským lesem a echami, pístavišt pro výletní lod, stedovké námstí, vzletný životní styl, kulturní události, místo pro konání
konferencí, lyžaské a bžkaské centrum, vynikající volnoasové a relaxaní

Vítá vás sdružení hotelů

Q Top Hotels
voinu poznat spíše aktivn a užít si tak
své „zvíecky dobré dobrodružství“. Každá obec si pro sebe zvolila své vlastní zvíe, kterým se prezentuje. Od teteva až po
vlka. Každé takové zvíe – patron obce –
je hybatelem všech infrastrukturních
opatení v obci, kterými je možné zatraktivnit pobyt v obci a obeznámit turisty
s jedinenou pírodou obou sousedních
národních park. Vznikají tedy taková
zaízení jako „rysí a hadí stezky“, „soví
dm“ i „netopýí centrum“. „Tierisch
wild“ podporuje pedevším ze své vlastní iniciativy vzájemnou spolupráci mezi
obma národními parky na bavorské
i eské stran.
Region národních park,
Tierisch Wilde Nationalparkregion
Kaiserstraße 13, 94556 Neuschönau
tel.: +49 8558 910 21
info@nationalparkregion.de
www.tierisch-wild.com

Na své si pijdou všichni, kdo milují
sport. Pi lyžování, bruslení, pší turistice i cykloturistice, nebo na šplhací
stn v mostním oblouku a na koupališti s 85 m dlouhou skluzavkou. Dále pi
tenisu nebo sjíždní eky. Milovníci

Poznejte divočinu
Národní park Bavorský les je se svými
kvetoucími msty, obcemi a vesnicemi
oblastí, ve které se dá výborn „dovolenkovat“ a kde se skvle snoubí pvodní
tradice s pokrokem moderní doby. Nekonené lesy, istý a svží vzduch a przrané potoky jsou pro toto území více
než typické.
Mnoho turistických tras vede v nadmoských výškách od 400 m romantickým údolím eky Ilz smrem vzhru až
k hraniním horám Roklan (1453 m),
Luzný (1373 m) a Tístoliník (1332 m).
Region Ferienland, kde naleznete 6 chránných krajinných oblastí, 10 pírodních
rezervací a vbec první národní park Nmecka, je velice bohatý na pírodní zdroje. Ve vyšších polohách mezi Roklanem
a Luzným je pírod dovoleno rozvíjet se
bez lidského piinní – z kulturního lesa
se pomalu stává jedinený „pirozený“
prales. Vedle geologických vzácností
v podob hornin jsou zde etné rokliny
a ka ony, jež byly po celá dlouhá staletí
pomalu vymílány. Na stezce známé pod
názvem Buchberger Leite je poutník

Skláři v Bodenmais
Výroba skla je stále ješt tak pvodní
a autentická, jako bývala ped stovkami
let, a sklái ze sklárny JOSKA Bodenmais nechávají ve své huti lesního skla
vzniknout opravdu skutenému umní.
Šikovnost a kreativita je jejich nejvtším
potenciálem a jejich ruce dokážou vykouzlit veskrze mistrovské kousky.
Jejich práci mžete nejenom pihlížet,
ale mžete si ji i sami vyzkoušet. Není to
zase tak tžké. Dle instrukcí jednoho ze
sklá a mistra si vyfouknete svou vlastní sklennou kouli. Sami si uríte barvu
a velikost – a pak už to jde jedna radost
na pracovní ploše ped skláskou pecí, ve
které je teplota vyšší než 1300 stup ,
a s patiným obecenstvem. A co je

umní a kultury mohou strávit hodiny
plné inspirace a vzrušení v místních galeriích i mezi sochami v Láze ském
parku, na hrad Weißenstein, v tzv. „Žeroucím dom“ i v Dolnobavorském zemdlském muzeu. Nezapomínáme ani
na vaše dti. Ty se jist skvle zabaví
v „muzejní dílnice“, na nauných stezkách, pi hradní rallye i na etných
hištích s mnohými atrakcemi.

Msto, které má 3 300 obyvatel, disponuje 6 800 lžky. Pije te do Bodenmaisu poznat jeho krásu a zdejší lid. Vychutnejte si nádhernou pírodu: idylické
lesy, kišálov istý vzduch a nádherný
výhled z okolních hor Bavorského lesa.
Zde se seznámíte s obdivuhodným
skláským umním. Jsou zde rzné

sklárny i expozice a výstavy, jejichž
fascinující nabídka od jednoduchého
skla až po blýskavé lustry a svícny vás
urit zaujme. Krom jiného se zde setkáte také s tradiním umleckým ezbástvím.
www.bodenmais.de

ZWIESEL – sklářské město a místo Vaší dovolené

www.regen.de

po jedné stran své cesty provázen píke
vystupujícími skalami a na stran druhé
huící divokou vodou.

Užijte si vše, co okres Freyung-Grafenau na území Bavorského lesa nabízí!
Zdejší lidé a jedinená krása pírody
Vám dokáží pichystat nezapomenutelnou dovolenou. Oddejte se požitku z pírody, kultury, umní, tradiních zvyklostí, sportu a domácí kuchyn!
Informaní materiál pro strávení pestré dovolené v regionu Ferienland am
Nationalpark Bayerischer Wald je k dostání v Informaním centru na adrese
Wolfkerstr. 3, 94078 Freyung, tel.: +49
8551 57114, www.bayerwald-info.de,
touristinfo@lra.landkreis-frg.de.
na tom nejhezí? Po nkolika málo minutách nutného zchlazení si mžete
„svou“ erstv vyfouknutou kouli odnést

dom na památku! Tohle je opravdový
zážitek pro dti i dosplé. Nenechte se
o nj pipravit!
JOSKA Erlebniswelten
Am Moosbach 1, 94249 Bodenmais
tel. +49 9924-7790 • www.joska.com

Skanzen Finsterau
Výlet do jiných as, do zcela jiného
života – to vše na Vás eká skryto v horách a lesích Národního parku Bavorský
les, pímo u eských hranic, ve skanzenu Finsterau.
Tady mžete poznat a pochopit fascinující svt venkovských sídel Bavorského lesa. Jak se žilo na statku ped
100 lety? Jak vypadala selská stavení,
jaké náadí lidé tehdy používali? Hospodáská emesla a vše kolem nich jsou
tu stále k vidní. A ve sváteních dnech
a pi pravidelných trzích zní všude ko-

lem veselá hudba a zpv. Ve Skanzenu
Finsterau jsou poádány i mimoádné
tematické výstavy, jež pokaždé zaujmou.
www.freilichtmuseum.de

Skláské msto Zwiesel leží v nádherném širokém údolí. Msteko, které je
již desetiletí známé jako klimatické lázn a které se mže chlubit skláskou tradicí, je pravým místem pro aktivní letní
dovolenou v pírod i pro zimní dovolenou se zaruen dobrými snhovými
podmínkami. Lesnatá, divoce romantická píroda leží pímo „pede dvemi“

Národního parku Bavorský les, který byl
roku 1997 ješt rozšíen o oblasti v okolí Zwieselu. Nejmladší dít parku: blízké návštvnické centrum Falkenstein
s velkolepým „Domem divoiny“, areálem zvíecích výbh, jedinenou kopií
jeskyn z doby kamenné, 3D kinem
a rznými výstavami urenými dtem.
Sklo hraje ve Zwieselu dodnes klíovou roli. O tom se mžete pesvdit
pi návštv v jedné ze skláren, pi veejných ukázkách skláského emesla
nebo v galeriích umní. Každý návštvník jist neopomene zakoupit si njaký
ten suvenýr ze skla!
Turistické informace Zwiesel
tel.: +49 9922-84 05 23
touristinfo@zwiesel.de
www.zwiesel-tourismus.de

Stezka v korunách stromů
Nejvtší stezka na svt v korunách
strom, jejíž délka je 1300 m, umož uje
pohyb v 8 – 25 m nad zemí, v dosud nenarušené pírod. Tento jedinený zážitek z jiné perspektivy lze získat na Stezce v korunách strom v Bavorském
národním parku v obci Neuschönau.
U parkovišt vedle areálu s výbhy pro
zv se nachází pístupová cesta k nejvtší stavb tohoto druhu na svt. Nástupní vž je vybavena výtahem, jenž
umož uje pohodlný a snadný pístup jak
handicapovaným, tak i rodim s dtským koárkem. Díky devné konstrukci, citliv zasazené do zdejšího smíšeného lesa, budete obohaceni o skutený
pírodní zážitek, jenž je ješt více umocnn didakticky zpracovanými informaními tabulemi podél celé stezky. Dozvíte
se tak mnohé o zdejší krajin a rzných
životních formách v úpln nové dimenzi.

Lávka je dlouhá 1300 metr, poté dosáhnete plošiny 44 m vysoké vyhlídkové
vže, ze které se nabízí fantastický
a bezmála neomezený výhled. Smrem
na Luzný se mžete kochat pohledem
na neosídlenou, lesy porostlou krajinu,
opaným smrem se nabízí výhled
na peliv obdlávanou kulturní krajinu
regionu Bavorský les, pes kterou lze
dohlédnout až k Alpám. Stezka koní
v pízemí Návštvnického centra HansEisenmann-Haus.

Zeptejte se místních...
… na tradiní pokrmy
Bavorského lesa
Vepová peen
„Das ArberSchweiners“ aneb
„v klidu spoívá síla prasete“
Recept a jídlo, pro které se vyplatí
jít mnoho kilometr. Jak chutná
vepová peen z Bavorského lesa?
Co je tak zvláštního na receptu originální vepové peen z ArberLandu?
Písady: 4 cibule; 1 pol. lžíce mouky; 1 lžika kmínu; 3 jablka; 2 syrové
brambory; 2 oloupané karotky; 1/2 l
vývaru; 2 pol. lžíce sádla; 1 kg vepové peen (plec); 0,2 l tmavého piva
Píprava: Vepovou peeni osolte,
opepete a okoe te esnekem a kmínem. Rozpalte sádlo a usmažte v nm
maso. Oloupejte 2 cibule, nakrájejte
na drobno a pidejte k masu. Podlijte
tmavým pivem a trochou vývaru
a nechte cca 1,5 hodin podusit. Oloupejte jablka, odstra te z nich jádince.
Jablka a zbytek oloupané cibule nakrájejte na koleka. Asi 15 min ped
koncem dušení pidejte k vepové peeni jablka, cibuli, syrové, oloupané
a na kostiky pokrájené brambory
a také na jemno nakrájené karotky.
Tím se vše krásn zahustí a dostane
výraznou chu. Krátce ped koncem
vaení vložte peeni do trouby rozeháté na 200 °C, aby maso získalo
pknou kriku (kží nahoru). Peeni servírujte se zeleninou a pelijte
omákou. Posypte erstvým kenem.

Sportovní událost č. 1
roku 2010 v Bavorském
lese:

Bavorsko-český
cyklomaraton
„Pokud ti to pipadá tžké, jsi možná
jen píliš slabý!“ To je motto Bavorskoeského cyklomaratonu, který má svj

Bližší info: www.stezkavkorunach.cz

.

start 27. ervna ve Viechtachu v Bavorském lese. V nabídce jsou 4 trasy: 41 km
„krátká“ trasa pro rodiny s dtmi, tzv. Familienrunde, 72 km a 135 km dlouhá trasa pro ctižádostivjší, a nejdelší, peshraniní trasa Marathonstrecke (225 km)
pro všechny ty, co si to „chtjí dokázat“.
Všechny 4 trasy jsou bohat lenité a vyžadují od všech úastník cyklozávodu
dostatek vle a vytrvalosti. Odmnou jim
však budou cesty tém bez aut, jež vedou nádhernou pírodou naší „zelené
stechy Evropy“ a její nezamnitelnou
lesní divoinou!
Info a pihlášky: www.bb-radmarathon.de
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Seznam oficiálních prodejních míst
S výrobky oznaenými znakou ŠUMAVA originální produkt® se mžete
setkat prakticky kdekoliv, protože jejich prodej není nikterak omezen.
Prodej minimáln tí certikovaných druh výrobk nebo skupin výrobk
je garantován na tchto prodejních místech:

Šumavská galerie
Americká 154/I • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207, +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibíci, drobné bytové dopl ky ze deva, chodská keramika, koloveská
keramika, dekorativní a užitná keramika,
svíky ze velího vosku, šumavské holubiky, sklenné vinuté perly, malované obrázky,
dekorativní sklenné výrobky, dekoraní výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené výrobky ze deva, devoezby a pírodní dekorace ze deva,
hákované krajky, patchwork, tkané koberce,
bižuterie, fotograe ze Šumavy, broušené
sklo, sklenné tžítko, sušené houby, run
šitá zvíátka a panenky, kované a kovové výrobky, textilní výrobky s bylinkami, keltská
keramika, zápalky ze Sušice.

Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232 • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207 , +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibíci, drobné bytové dopl ky ze deva, chodská keramika, dekorativní
a užitná keramika, svíky ze velího vosku,
šumavské holubiky, sklenné vinuté perly, malované obrázky, dekorativní sklenné
výrobky, dekoraní výrobky ze sušených
rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“,
soustružené výrobky ze deva, devoezby
a dekorativní výrobky ze deva, hákované krajky, patchwork, tkané koberce, fotograe ze Šumavy, sklenné tžítko, sušené
houby, kované a kovové výrobky, textilní
výrobky s bylinkami, keltská keramika, zápalky ze Sušice.

Infocentrum Lipno nad Vltavou

Isarmündung, a už na kole nebo lodí.
A abychom nezapomnli: region Deggendorfer Land si doslova vychutnáte
v místních „hvzdikových“ restauracích i v menších útulných venkovských hospdkách.
Rozmanitost pro smysly v regionu
Deggendorfer Land!
www.landkreis-deggendorf.de

Regionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152 • 341 01 Horažovice
tel.: +420 737 285 545, +420 376 511 999
ic@horazdovice.cz • horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Sortiment: kolibíci, drobné bytové dopl ky
ze deva, 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: ezbáské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, svíky ze velího vosku,
malované obrázky, chodská dekoraní keramika, šumavské holubiky, dekoraní výrobky ze sušených rostlin, kolibíci, soustružené
výrobky ze deva, sirky ze Sušice.

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138 • 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Sortiment: sirky ze Sušice, kolibíci, malované obrázky, tiskoviny „Pohádková Šumava“,
drobné bytové dopl ky ze deva.

Hrad Velhartice
Velhartice 1 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 376 583 315, +420 724 663 691
info@hradvelhartice.cz
www.hradvelhartice.cz
Sortiment: dárky a drobné bytové dopl ky
ze deva, malované obrázky ze Šumavy, originální bižuterie.

Turistické informační středisko
Vimperk

Turistické informační centrum
Stachy
Stachy 422 • 384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.isumava.cz • www.sumavanet.cz/icstachy
Sortiment: kolibíci, chodská dekoraní keramika, šumavské holubiky, fotograe ze
Šumavy, drobné bytové dopl ky a soustružené výrobky ze deva, svíky ze velího
vosku, originální bižuterie, kovové a kované
výrobky, dekorativní a užitná keramika, devoezby a pírodní dekorace.

Turnerova chata
(na trase nauné stezky Povydí,
e kova pila – Antýgl)
341 92 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Sortiment: lhenická ovocná šáva, sušická
klobása, šumavský sulc, zmrzlina s lesním
ovocem, sirky ze Sušice, sušené houby, run
šitá zvíátka a panenky, kolibíci, šumavské
holubiky, fotograe ze Šumavy, malované
obrázky, soustružené výrobky ze deva, ezbáské výrobky, drobné bytové dopl ky ze
deva, Rendlovy tyinky.

Deggendorfer Land
Zempisná poloha této oblasti mezi
ekami Dunaj a Isar a pohoím Bavorský les se již postarala o nevšednost
a jedinenost zážitk, které si mžete
„odvézt“ z regionu Deggendorfer Land.
Zdejší turistická nabídka je tak široká,
jak pestrá je zdejší krajina. A co se zde
vlastn nabízí?
Být aktivní pi vodních sportech, pi
jízd na kole, nordic walkingu podél Dunaje a Isaru Hrát golf nebo létat na rogale v horách Bavorského lesa Yin
a Yang a láze ské jezírko ve Feng Shui
Parku v regionu Lallinger Winkel Kultura v klášterech jako jsou Metten nebo
Niederalteich nebo souasná hudba na
nevšedních místech, jakou nabízí nap.
festival Kulturwald v záí Jedinený zážitek z pírody v Návštvnickém centru

382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: +420 380 736 053
info@lipnoservis.cz • www.lipnoservis.cz
Sortiment: drobné bytové dopl ky ze deva,
malované obrázky, tžítko Boubínský prales,
dárky ze skla.

nám. Svobody 42 • 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
Sortiment: fotograe ze Šumavy, kolibíci,
svíky ze velího vosku.

Šumavská emesla
384 73 Stachy 79 • tel.: +420 605 775 688
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibíci, drobné bytové dopl ky ze deva, chodská keramika, koloveská
keramika, dekorativní a užitná keramika,
svíky ze velího vosku, šumavské holubiky, sklenné vinuté perly, malované obrázky,
dekorativní sklenné výrobky, dekoraní výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené výrobky ze deva, devoezby a pírodní dekorace ze deva,
hákované krajky, patchwork, tkané koberce,
bižuterie, fotograe ze Šumavy, broušené
sklo, sklenné tžítko, sušené houby, run
šitá zvíátka a panenky, kované a kovové výrobky, textilní výrobky s bylinkami, keltská
keramika, zápalky ze Sušice.

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
Sortiment: malované obrázky, ezbáské výrobky, soustružené výrobky ze deva, svíky
ze velího vosku, fotograe ze Šumavy, kolibíci, sušené houby, vinuté perle, šumavské
holubiky.

Kavárna – vinárna Na Šumavě

Krámek pro radost
Pavlíkova 7/1 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 736 513 950
kramekproradost@email.cz
www.kramekproradost.cz
Sortiment: malované obrázky, ezbáské
výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“,
drobné bytové dopl ky ze deva, hákované
krajky.

Šumavská 31, 120 00 Praha 2-Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Sortiment: šumavské holubiky, dárky
a drobné bytové dopl ky ze deva, malované
obrázky, run šitá zvíátka a panenky, sušené kvtiny, zel áky, Rendlovy tyinky, sušené houby, sirky ze Sušice, chodská keramika.

Pavel Hubený

Možná ne na dlouho. Orkán Kyril
v roce 2007 niiv zasáhl do okolních
les a tak se tu kolem cesty otevírají
opt zapomenuté výhledy.

Mstecká chata vyhoela 26. 12.
1995 v 17.42 hodin. V její blízkosti
dnes stojí jen pístešek Les eské republiky. Vyhlídky pomalu zakryl vysoký les. Krajina je zas tichá a pustá.

Stará stezka se stala na konci 19. století vítanou turistickou atraktivitou.
Vyhlídka z hbetu Mstku byla fascinující. Na západ ped vámi ležel hbet
Jezerní hory a Ostrého, na jihu se
v dálce tpytily Alpy a na východ pod
vámi ležela široká kotlina Kemelné.
Na severu bylo vidt na Klatovy a za
dobrého poasí až k Plzni. Proto tu
vznikly slavné turistické chaty s rozhlednami. Pancí byl postaven v roce
1923 a byl nazýván Mattušova chata.
Postavil ji Klub eských turist. O rok
pozdji byla postavena soukromým
nmeckým stavitelem chata na Mstku jako uritá nacionalistická protiváha Pancíi. KT ji koupil až o 9 let
pozdji.

v rozích pozemk a u kižovatek cest
rostly velké smrky, buky a jedle.
S ochabnutím obchodu a po pevodu
hlavních komunikaních tepen na Hojsovu Stráž a do smru na Javornou vybudováním státní silnice, tedy na poátku 19. století, celá oblast zpustla.
Zanikla sláva obchodní stezky, zanikly
železné hut a sklárny. Konkurence
levnjších výrobc je ekonomicky zniila. Rozlehlá stavení se rozpadla, široké louky zaaly porstat keíky borvek a brusinek, následované skupinami
smrk. Prameništ potok na svazích
Mstku zarstala extrémn pomalu.
Smrky tu dlouho sedly pi zemi, nieny chudou pdou, zimou a vichicemi.
A tak dodnes jsou tu porosty smrku,
které vzhledem k pomalému rstu vyhlížejí velmi mlad. Pesto jsou to smriny staré až 280 let.

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

Vydání tchto novin bylo spolunancováno Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
projektu “Turistický destinaní management Bavorský
les-Šumava“. Investice do vaší budoucnosti.

•

•

Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. (www.rras.eu, 384 73 Stachy 422, tel.: +420 380 120 263), ve spolupráci
s Asociací regionálních znaek, o. s. (www.arz.cz), a Apus, o. s. (www.apus.cz), v nákladu 22 000 výtisk v eské jazykové mutaci a 6 000 výtisk v nmecké jazykové mutaci. Kontaktní osoby: Kateina Vlášková, RRA Šumava, tel.: +420
380 120 263, vlaskova@rras.eu • Kateina adilová, ARZ, mobil +420 724 863 604, cadilova@arz.cz Gracký návrh
a sazba: 2123 design, s. r. o. • Úvodní fotograe: Radek Drahný • Jazykové korektury: Mgr. Roman Hajník
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nebylo možné postavit hut, protože
druhá strana je vždy zniila a vypálila.
V dobách slávy obchodní stezky, kterou lze odhadovat nkdy mezi 13. až
17. stoletím, byl celý hbet odlesnný.
To vyžadovala bezpenost stezky ped
lupii. Les musel být vykácen na dostel, pozdji na šíku, na které se otoí
šestispeží. To, že byl hbet bez lesa,
lze zjistit i z první podrobné mapy Šumavy – I. vojenského mapování z roku
1764. V té dob byla vtšina svah
Mstku, Pancíe a Prenetu holá a urit bychom to tu nepoznali. Všude se
táhly rozlehlé louky a pastviny s rozptýlenými chudými chalupami, jen

Mstecká stezka od prvopoátku
vedla pes Mstek, nmecky nazývaný
Brückl, místo pemostní… Snad toto
jméno pipomíná fakt, že onen hbet
peklenoval mokiny a bažiny prameniš ezné, Slatinného potoka a Kemelné na východ, mokiny Úhlavského údolí na západ. Sloužila k obchodu
ve smru z Klatov na Zwiesel a Pasov,
vozila se po ní také do Datelova železná ruda tžená na území železnorudské
kotliny v míst, které bylo považováno
za sporné jak echy, tak Bavory, a kde

Po tomto hbetu vede dnes turistická
stezka, místy zmnná na lesní cestu.
Vede tudy už odpradávna. Možná je to
stará keltská stezka, možná vznikla až
na poátku 11. století jako vtev Vintíovy stezky vedené z Rinchnachu pes
Zwiesel na Plze a Sušici. Prokazateln
ale existovala ve 13. století. Roku 1408
vznikla na Prenetu celnice s kaplí.

Horský val se táhne od Železné Rudy k Dešenicm v mírném oblouku.
Stoupá nejdíve k vrcholu Pancíe, pak se vlní k nejvýše umístné planin –
Mstku, a pak sestupuje do sedla k Prenetu. Zde se hbet mní v úzký
vyzdvižený krk a znovu stoupá na velký Prenet, pak klesá k Malému Prenetu a pes Kížový vrch sestupuje do údolí Úhlavy.

Můstecký hřbet

Poznejte neznámá místa Šumavy
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BAD KÖTZTING Kurverwaltung Bad Kötzting, Herrenstr. 10, 93444 Bad Kötzting • tel.: +49 9941 602150 • sepp.barth@bad-koetzting.de • www.bad-koetzting.de BAYERISCH EISENSTEIN Tourist-Information
Bayerisch Eisenstein, Schulbergstr. 1, 94252 Bayerisch Eisenstein • tel.: +49 9925-940316 • info@bayerischeisenstein.de • www.bayerisch-eisenstein.de BISCHOFSMAIS Tourist-Information Bischofsmais,
Hauptstr. 34, 94253 Bischofsmais • tel.: +49 9920–940444 • touristik-information@bischofsmais.de •
www.bischofsmais.de/touristinfo BODENMAIS  Bodenmais Tourismus und Marketing GmbH,
Bahnhofstr. 56, 94249 Bodenmais • tel.: +49 9924–778135 • info@bodenmais.de • www.bodenmais.de
BOGEN Tourist-Information Bogen, Stadtplatz 56, 94327 Bogen • tel.: +49 9422 505-0 • freundorfer@
bogen.de • www.bogen.de DEGGENDORF Touristinformation Deggendorf, Oberer Stadtplatz 4,
94469 Deggendorf • tel.: +49 991 2960-535 • www.deggendorf.de FREYUNG Touristinformation und
Kurverwaltung Freyung, Rathausplatz 2, 94078 Freyung • tel.: +49 8551 588-150 • www.freyungurlaub.de
GRAFENAU Touristinformation Grafenau, Rathausgasse 1, 94481Grafenau • tel.:+49 8552 962343 •
friedl.karin@grafenau.de • www.grafenau.de HAUZENBERG Tourismusbüro Hauzenberg, Schulstr. 2-4,
94051 Hauzenberg • tel.: +49 8586 3031 • centa.allmannsberger@hauzenberg.de • www.hauzenberg.de
CHAM Tourist-Info Cham, Propsteistr. 46, 93413 Cham • tel.:+49 9971 8034-0 • www.cham.de KIRCHBERG
IM WALD Tourist-Information Kirchberg im Wald, Rathausplatz 1, 94259 Kirchberg im Wald • tel.: +49
9927–940028 • touristik@kirchbergimwald.de • www.kirchbergimwald.de NEUKIRCHEN VORM WALD
Verkehrsamt Neukirchen vorm Wald, Kirchenweg 2, 94154 Neukirchen vorm Wald • tel.:+49 8504 91520
• www.neukirchen-vorm-wald.de REGEN Touristinformation Regen, Schulgasse 2, 94209 Regen •
tel.: +49 9921–60426 • tourist@regen.de • www.regen.de RIEDLHÜTTE  Tourist-Info St. OswaldRiedlhütte, Schulplatz 2, 94566 Riedlhütte •tel.:+49 8556 6083 • www.sankt-oswald-riedlhuette.de
RODING Tourismusbüro Roding, Schulstr. 15, 93426 Roding • tel.:+49 9461 9418-15 • www.roding.de
SCHÖNBERG Touristikbüro Schönberg, Marktplatz 16, 94513 Schönberg •tel.:+49 8554 9604-41 •
michaela.gampe@vgem-schoenberg.bayern.de • www.schoenberg-bayerwald.de VIECHTACH TouristInformation Viechtach, Stadtplatz 1, 94234 Viechtach • tel.:+49 9942–1661• tourist-info@viechtach.de •
www.viechtach.de WALDMÜNCHEN Tourismusbüro Waldmünchen, Marktplatz 16, 93449 Waldmünchen
• tel.:+49 9972 30724 • tourist@waldmuenchen.de • www.waldmuenchen.de WALDKIRCHEN Tourismusbüro Waldkirchen, Ringmauerstr. 14, 94065 Waldkirchen • tel.:+49 8581 19433 • www.waldkirchen.de
ZWIESEL Kur- u. Touristik-Information Zwiesel, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel • tel.: +49 9922–840523
• Zwiesel.tourist@t-online.de • www.zwiesel-tourismus.de
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BĚŠINY Informační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 •
eurocamp@besiny.cz • www.sumavanet.cz/icbesiny ČESKÉ BUDĚJOVICE Informační centrum Bavorský
les – Šumava, Karla IV. 416/14, 370 21 České Budějovice • tel.: +420 387 202 598 • info.cb@bavorskelesy.cz
• www.bavorskelesy.cz ČESKÝ KRUMLOV Infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti 2, 381 01 Český
Krumlov • tel.: +420 380 704 622 • info@ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info DOMAŽLICE 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 HARTMANICE Městské informační
středisko Hartmanice, Hartmanice 40, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 593 059 • ishartmanice@muhartmanice.cz
• www.sumavanet.cz/ichartmanice HORAŽĎOVICE Regionální informační centrum Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice • tel./fax: +420 376 511 999 • mobil: +420 737 285 545 • ic@horazdovice.cz,
horazdovice@ciao.cz • www.sumavanet.cz/ihorazdovice HORNÍ PLANÁ Kulturní informační centrum
Horní Planá, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá • tel.: +420 380 738 008 • info@horniplana.cz • www.horniplana.cz
HORSKÁ KVILDA Informační centrum Horská Kvilda, Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk • tel.: +420
388 435 555 • mobil: +420 731 530 388 • info@horskakvilda.eu • www.horskakvilda.eu HORŠOVSKÝ TÝN
 Regionální informační centrum Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn • tel.: +420
379 415 151 • info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz CHANOVICE  Informační středisko
Chanovice, zámecký areál Chanovice • Chanovice 36, 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 514 164 •
ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz KAPLICE U ZÁTONĚ Informační středisko Idina Pila
(provoz květen – říjen) • osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem) • tel.: +420 388 436 216 • www.npsumava.cz
KAPLICE Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice • tel.: +420 380 311 388
• infocentrum@mestokaplice.cz • www.mestokaplice.cz KAŠPERSKÉ HORY  Městské kulturní
a informační středisko, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 503 411 • informace@kasphory.cz
• www.sumava.net/ickhory KAŠPERSKÉ HORY Informační středisko a středisko ekologické výchovy,
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 582 734 • iskhory@npsumava.cz • www.npsumava.cz
KDYNĚ Informační centrum, Nádražní 314, 345 06 Kdyně • tel.: +420 379 413 555, +420 724 066 447 •
infocentrum@kdyne.cz • www.sumavanet.cz/ickdyne KLATOVY Informační centrum města, náměstí
Míru 63, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 347 240, +420 376 347 250 • icklatovy@mukt.cz • www.klatovy.cz/
icklatovy KLENČÍ POD ČERCHOVEM 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 KVILDA 
Informační středisko, 384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544 • iskvilda@npsumava.cz • www.npsumava.cz
LENORA Informační centrum, (provoz květen – říjen) • 384 72 Lenora 36 • tel.: +420 388 438 897 •
infocentrum@lenora.cz • www.sumava.net/iclenora LIPNO NAD VLTAVOU Infocentrum Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 87 • tel.: +420 380 736 053, mobil: + 420 731 410 800 • info@lipnoservis.cz •
www.lipnoservis.cz MODRAVA 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
NETOLICE 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 NÝRSKO 
Kulturní a informační centrum města Nýrsko, Komenského 877, 340 22 Nýrsko • tel.: +420 376 571 616
• ic@mestonyrsko.cz • www.sumava.net/icnyrsko POBĚŽOVICE Městské kulturní a informační středisko
Poběžovice, náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice • tel.: +420 379 497 889 • mobil: +420 734 449 630 • info@
pobezovice.cz • www.sumava.net/icpobezovice, www.pobezovice.cz PLZEŇ  Informační centrum
Bavorský les – Šumava, Martinská 303/9 • 301 00 Plzeň • tel.: +420 377 322 145 • info.plzen@bavorskelesy.cz
• www.bavorskelesy.cz PRACHATICE Informační centrum Prachatice, Velké nám. 1, 383 01 Prachatice •
tel.: +420 388 607 574, +420 388 312 563, +420 731 105 282 • infocentrum@prachatice.eu • www.prachatice.cz,
www.kisprachatice.cz PRÁŠILY Informační středisko obce Prášily (v budově obecního úřadu) • Prášily
110, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 589 014 • isprasily@email.cz • www.sumavanet.cz/icprasily ROKYTA
U SRNÍ Informační středisko Rokyta (najdete 0,5 km od autokempu Antýgl) • tel.: +420 376 599 009,
+420 731 530 437 • isrokyta@npsumava.cz • www.npsumava.cz SRNÍ Informační centrum Srní, Srní
113, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 774 606 030 • srni.infocentrum@tiscali.cz • www.sumava.net/icsrni
Regionální sdružení Šumava • 384 73 Stachy 422 •
STACHY Turistické informační centrum Stachy
tel.: +420 380 120 270 • icentrum@isumava.cz • www.sumava.net/icstachy • www.isumava.cz STOŽEC 
Informační středisko a středisko ekologické výchovy Stožec, 384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014
nám.
• isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz SUŠICE Městské informační centrum Sušice
Svobody 138, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice
SVINNÁ LADA Informační středisko Svinná Lada, Svinná Lada 21 • 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180
• isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz ŠVIHOV Informační centrum Švihov, náměstí Dr. E. Beneše
38, 340 12 Švihov • tel.: +420 376 393 244 • infosvihov@klatovsko.cz • www.svihov.cz VIMPERK Turistické
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@
informační středisko Vimperk
mesto.vimperk.cz • www.info.vimperk.cz VYŠŠÍ BROD  Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104 ,
382 73 Vyšší Brod • tel./fax: +420 380 746 627 • mobil: +420 724 336 980 • infocentrum@vyssibrod.cz •
www.vyssibrod.cz ZADOV Infocentrum Zadov, Zadov 427, 384 73 Stachy • tel.: +420 602 450 804 •
info@zadov.cz • www.relaxzadov.cz ŽELEZNÁ RUDA Informační turistické centrum města Železná Ruda,
Javorská 154, 340 04 Železná Ruda • tel./fax: +420 376 397 033 • itcruda@sumava.net • www.sumava.net/
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ČESKÁ INFOCENTRA

Další informace o znace ŠUMAVA originální produkt® získáte v informaních
centrech na Šumav. Infocentra oznaená znakou
jsou prodejními místy
certifikovaných výrobk – garantují prodej minimáln tí druh výrobk:

na Šumavě a v Bavorském lese

Turistická informační centra

Doma na ŠUMAVĚ.....

V beznu se konalo zasedání certifikaní komise v Polabí, kde byly
ocenny keramické formy na peení,
piva s názvy Mazel, Fešák, Povstalec
a Oliver, run malované textilní originály z Polabí a kováské výrobky.
Slavnostní pedání certikát polabským výrobcm se konalo na zámku
Loue pi píležitosti 10. Turistického fóra Polabí.

Další výrobci získali
certikáty POLABÍ
regionální produkt®

ukázka soustružení devných výrobk Ladislava Holinky, který je držitelem znaky ŠUMAVA originální
produkt®. Runí výrobu a tradiní
výrobky obdivovali návštvníci i na
stáncích region. Orlické hory lákaly
na brašnáské výrobky, sklenné vitráže a dekorace, keramické i tkané
výrobky a lidové kroje. Stánek Krkonoš se tpytil perlikovými vánoními ozdobami. Podkrkonoší vsadilo
na pivo a hoické trubiky. Polabí
pedstavilo drátenické výrobky a na
stánku Vysoiny mohli návštvníci
pozorovat práci krajkáky, prohlédnout si kožené výrobky i ochutnat
horkou medovinu.

S myšlenkou regionálního znaení
se mohli seznámit návštvníci brnnského mezinárodního veletrhu turistických možností pi stánku CzechTourism. Jejich pozornost pitahovala
nejen prezentace Asociace regionálních znaek a její výstavka výrobk
z rzných region, ale pedevším

Regionální znaky
na veletrhu
REGIONTOUR v Brn

se umístily Medové likéry od Davida
Czyže se znakou GÓROLSKO
SWOBODA regionální produkt®.
Region Górolsko Swoboda ml své
zastoupení i mezi temi nejlepšími
v kategorii „Suvenýry“. Na tetí místo se dostala Katarína Holtánová
a její run tkaný textil. V kategorii
„Regionální produkty ostatní“ se na
tetí pozici umístil se svými drátovanými objekty pan Ladislav Šlechta.
Jeho výrobky jsou ocenny znakou
KRKONOŠE originální produkt®.

Výrobky s regionální znakou potvrdily svou kvalitu a na Výstav regionálních produkt a suvenýr se
dostaly až na stupn vítz. V kategorii „Regionální produkty potravináské“ získaly druhé místo Kehké
válené uši ze Štramberka od pana
Šuberta, které nesou znaku Vyrobeno v BESKYDECH®. Hned za nimi

Úspch
znaených výrobk
v Jablonci nad Nisou

Stípky odjinud
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