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Výrobky, řemesla, lidé

Vyzkoušejte jedinečnou pohostinnost Přehled akcí v regionu

Značkou ŠUMAVA originální produkt®
se pyšní již 75 výrobců. Nováčky vám
představujeme na straně 4.

Na podzim bylo nově certifikováno další ubytovací
zařízení. Jeho nabídku i celkový přehled všech
31 služeb naleznete na stranách 4 a 5.

Kam vyrazit za kulturou, sportem
i zábavou na Šumavě i v Bavorském
lese naleznete na straně 6.

www.regionalni-znacky.cz

Střípky odjinud

Fachman roku 2011
na Prachaticku

Certifikované služby
v cestovním ruchu nově
také v Jeseníkách
a na Prácheňsku

V září roku 2011 vyhlásil Prachatický
deník spolu s pivovarem Velké Popovice soutěž o „Fachmana roku 2011“.
Mezi nominovanými byl i pan Augustin Sobotovič, pekař a výkonný člen Velké lóže pecařské z Lenory a držitel certifikátu ŠUMAVA originální produkt®.
Dalšími nominovanými byl také Karel
Fürbach, který ručně vyrábí dřeváky
a Marek Smolen, který se věnuje ruční
výrozě šindelů ze dřeva.

Čtenáři mohli hlasovat prostřednictvím otištěných hlasovacích lístků v novinách nebo elektronicky. Po sečtení
všech došlých hlasovacích lístků vyšel
vítězně pan Augustin Sobotovič. „Počátkem září jsem měl telefonický hovor
z redakce Prachatických listů, kdy mne
paní redaktorka informovala, že jsem
byl navržen na Fachmana roku. Velice
mne to překvapilo, ale poukázal jsem
na to, že jsou i jiní řemeslníci, lepší než
já. Tímto jsem to pustil z hlavy. Po týdnu jsem měl opět telefonický hovor z redakce Prachatického deníku, to bylo
velké překvapení, když mi paní redaktorka sdělila, že jsem tu soutěž vyhrál.“
uvedl Augustin Sobotovič, fachman

roku 2011 na Prachaticku. „Velice mě
toto ocenění potěšilo a znamená pro mne
velmi mnoho a také stvrzuje, že se vyplatí dělat poctivou práci. Je to ocenění nejen pro mne, ale i pro celý náš kolektiv, bez něhož bych byl sám jak voják
v poli. Při této příležitosti bych chtěl
všechny návštěvníky pozvat na tradiční lenorské pečení, které se koná s železnou pravidelností vždy poslední sobotu v měsíci od dubna do prosince“
doplnil Augustin Sobotovič.
zdroj: Velká lóže pecařská, Lenora

Na konci listopadu zasedly v sídlech koordinátorů značek JESENÍKY originální
produkt® a PRÁCHEŇSKO regionální
produkt® poprvé komise pro certifikaci

A vy ještě neznáte
regionální značku?
Málo platné, označování místních výrobků, hlavně potravin, je „in“. I zelinář v naší vesnici už pochopil, že kolemjedoucí na hlavním tahu z Prahy naláká spíš na česká jablka a brambory, než na nedozrálé banány a mandarinky
sice bez pecek, ale taky bez chuti a vůně. Není divu, že přibývá nejen certifikovaných produktů, ale i certifikací a značek jako takových. Vedle Klasy a Czech
Made tu máme ještě Regionální potravinu a Český výrobek, k tomu je
třeba připočítat tu více, tu méně soustavné aktivity na úrovni krajů,
ale třeba i mikroregionů. A spotřebitelé jsou čím dál zmatenější.
Jak do toho zapadá značka ŠUMAVA
originální produkt®? Od značek výše
jmenovaných se liší především tím, že
nebyla zavedena rozhodnutím nějakého
centrálního orgánu, ale už sedm let vyjadřuje a potvrzuje především zájem
místních lidí zviditelnit vlastní výrobky,
výpěstky a další produkty. Přitom se opírá o pravidla, která dodržuje a společně
rozvíjí s dalšími (momentálně už sedmnácti) regiony, jež se také zapojily do
Asociace regionálních značek. Kromě
stejných kritérií pro udělování spojuje
regionální značky i nezaměnitelný vizuální styl, který se uplatňuje nejen ve značkách jako takových, ale také v jednotné
řadě informačních materiálů. Podobné
noviny, jaké právě držíte v ruce, můžete
potkat také třeba v Polabí, Podkrkonoší,
Orlických horách, v Jeseníkách nebo
na Hané a společný styl dodržují i katalogy přibližující jednotlivé oceněné pro-

dukty a jejich výrobce. Jejich
počet není a nikdy nebude závratný – do roku 2011 vstoupilaa
ARZ se 432 platnými certifikáty pro
výrobky a 32 certifikáty pro ubytovací
a stravovací služby, ale díky soustavnému úsilí koordinátorů v jednotlivých regionech i aktivitám v celostátním rozměru se pomalu dostávají do širšího
povědomí. Že přitom mohou jen těžko
soupeřit se značkami, které mají možnost plánovat kampaně v řádech desítek
milionů, je logické. Na druhou stranu
skutečnost, že systém decentralizovaného regionálního značení funguje a postupně se rozvíjí už 7 let, dokazuje, že
peníze jsou sice podstatné, ale někdy je
důležitější zájem a přesvědčení o smysluplnosti společného díla.
Na přelomu starého a nového roku
bývá zvykem bilancovat a přemýšlet, co
v novém roce dělat jinak a lépe. V obo-

ru, který je tak jako podpora místních
produktů prozatím výrazně závislý
na dotacích z evropských fondů, je důvodů k zamyšlení více než dost. A závěr
je celkem nasnadě. Je čas méně spoléhat
na ddotace, ale o to více se snažit
vvyužít, co se díky nim doposud
povedlo vybudovat. Regionální značení je relativně jednoduchý nástroj, s jehož pomocí
llze ukázat místním i návštěvníkům, čím se může region pochník
lubit. Jako každý nástroj, i regionální
značky potřebují šikovnou ruku, která
je povede. Ta šumavská má v tomto směru výhodu, její koordinátor, Regionální
rozvojová agentura Šumava, má v rámci celé ARZ nejvíce zkušeností. A má
i početnou a silnou skupinu certifikovaných výrobců a poskytovatelů služeb.
K tomu, aby naplnila svůj smysl, však
potřebuje ještě víc – lidi, kterým přirostla k srdci nejen šumavská krajina, ale
i její obyvatelé, jejichž práce si zaslouží
označení originální produkt. Lidi, kteří
vědí, proč kupovat pravé šumavské výrobky a těšit se z pravé šumavské pohostinnosti. Třeba se k nim po přečtení těchto novin připojíte i Vy!
Kateřina Čadilová, předsedkyně ARZ

ubytovacích a stravovacích služeb. Značku s jesenickým zvonečkem tak jako
první získala horská Severomoravská
chata a Relax centrum Kolštejn, které
v Branné poskytuje služby wellness hotelu s ojedinělým programem vitálního
světa i turistický hotel pro rodiny s dětmi.
Na Prácheňsku se mezi první osmičku
dostaly rodinný penzion Mlýn Kostřata
u Myštic, ubytování v historické budově
jihočeského statku Drtina u obce Kožlí,
apartmán U Čarků v Čížové, rekreační
zařízení Nová Louka v Albrechticích nad
Vltavou a Penzion u Sv. Anny v Protivíně. Značku získala i tři stravovací zařízení různorodých typů – tradiční českou
kuchyní zaujal Bufet Miláček v Albrechticích nad Vltavou, zvěřinovými specialitami i originálním interiérem Lovecká
bašta ze Strakonic a hospoda U starýho
kance v Hoslovicích láká především
na hovězí steaky z vlastní farmy, kde je
navíc i možnost ubytování v penzionu,
projížďky na koni a návštěva nedalekého
historického mlýna.

Kampský krajáč –
regionální produkty
v Praze na Kampě

V polovině září proběhl v Praze na Kampě (v těsném sousedství Karlova mostu)
první festival regionálních značek. Dvoudenní jarmark v kouzelném prostředí historické Prahy hostil 20 stánků, v nichž se
představily výrobky od více než 30 producentů. Prodej zajišťovali sami výrobci, kteří v rámci možností svá řemesla
i předváděli. O občerstvení se postarala
pražská kavárna Na Šumavě, která vedle lhenických přírodních šťáv a šumavského a strakonického piva nabídla třeba i vyhlášené Rendlovy tyčinky ze Sušice. Barvy šumavské přírody přivezla
(pokračování rubriky na straně 8)
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XTERRA CZECH 12 –
svátek sportu
v Prachaticích
Už po jedenácté do České republiky zavítá Světový pohár v terénním triatlonu
XTERRA WORLD CUP, poprvé se závod představí na Velkém náměstí v Prachaticích.
4. srpna 2012 budou Prachatice světovým centrem triatlonu. Na 300 sportovců z celého světa se utká o kvalifikační
místa na říjnové mistrovství světa, které se koná již tradičně na havajském ostrově Maui.

Přijeďte do Prachatic okusit atmosféru velké sportovní akce, více informací
najdete na www.xterra.cz.
zdroj: Infocentrum Prachatice

Penzion „U Černého
kohoutka“ získal
ocenění
V loňském roce se Penzion U Černého
kohoutka probojoval mezi první desítku
nominovaných ubytovacích zařízení, která se ucházela o titul Penzion roku 2011.
Ve finálním pořadí, které z TOP 10 vybírala odborná komise, se Penzion U Černého kohoutka umístil na čtvrtém místě.
V poslední době si stále větší oblibu získávají u Čechů rodinné penziony pohodovou domáckou atmosférou.

Soutěž pořádal server Dopenzionu.cz
společně s Asociací hotelů a restaurací.
Od května do srpna mohli sami hosté posílat své hlasy pro ubytovací zařízení, kde
byli spokojeni. Hodnotili nejen stravování či ubytování, ale také kvalitu služeb,
profesionální přístup personálu či pohodlí a možnost vyžití pro nejmenší. „Velice
si vážíme všech pozitivních reakcí našich
hostů a pochvalných komentářů. Věřte,
že toto je pro nás velkou odměnou a velice povzbuzujícím impulsem do další práce. Znamená to však pro nás také, abychom si kvalitu služeb nejen udrželi, ale
neustále ji zvyšovali.“ sdělila majitelka
penzionu Klára Sochorová.
www.cernykohoutek.cz
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Skiareál Lipno je moderní, pětihvězdičkové lyžařské středisko, zaměřené především na rodiny s dětmi, které nabízí
devět bezpečných a kvalitně zasněžovaných sjezdovek o celkové délce 8,3 km.
Pohodlnou přepravu zajišťují tři čtyřsedačkové lanovky. Součástí skiareálu jsou
2 dětská výuková hřiště se čtyřmi pojízdnými koberci, lyžařským kolotočem
a s pohádkovým slalomem.
Novinkou letošní sezóny je zimní karta hosta LIPNO CARD, která nabízí výraznou slevu nejen na skipas, ale i na celou řadu zážitků na Lipensku, v Českém
Krumlově a Českých Budějovicích. Nově
se mohou návštěvníci také těšit na výukové hřiště Skischool Lipno Park, které
je určené pro klienty lyžařské školy
Skischool Lipno, téměř kilometrovou
skicrossovou dráhu s klopenými zatáčkami, terénními nerovnostmi a přejezdy
sněžných valů, na kterou bude navazovat snowpark.
Zimní karta hosta bude u smluvních
ubytovatelů k dispozici ubytovaným hos-

tům zdarma. Seznam těchto ubytovatelů je k nalezení na www.lipnocard.cz.
Vedle služeb lipenského skiareálu bude
možno čerpat slevy na gastronomické
služby, indoorové sporty, wellness či
vstupy do muzeí, galerií a dalších atraktivit cestovního ruchu. Celkem lze ušetřit více než 4 000 Kč.

Kontakt: Lipno nad Vltavou 307
www.lipnoservis.cz

Špičák má nové rozšířené sjezdovky,
za stejné ceny jako loni
Největší lyžařské středisko
české části Šumavy v letošní sezoně nabízí nové, výrazně rozšířené sjezdovky.
Nalezení společné řeči
s ochranáři přineslo poprvé od počátku 80. let minulého století zásadní úpravy
tratí a více než 30 tisíc m²
nových ploch v těch nejfrekventovanějších úsecích.
Nejvyšší pětihvězdičkový
standard českého TOP lyžařského střediska navíc letos rozšířil
dokončený areál pro děti a začátečníky
pod hotelem Sirotek. A to včetně pohyblivého koberce a zábavního parku. Rozlohou i vybavením jde o jeden z největších svého druhu v ČR.
Lyžaři a snowboardisté si na Špičáku
mohou z celkem 8,4 km sjezdovek vybrat jak sportovní tratě, včetně té české
nejprudší Šance a na ní třeba jízdu v boulích, tak i pohodové rodinné lyžování například na sjezdovce Turistická, dojezdu
sjezdovky číslo 4, na Lubáku nebo právě pod Sirotkem. K dispozici je též
snowpark.
Cenově patří Špičák v rámci nejlepších českých lyžařských středisek mezi
ta nejlevnější. Cena jednodenních jízdenek v hlavní sezoně (od 17. 12. do 18.3)
se letos navíc neměnila. Dospělého přijde na 520 a dítě na 350 korun. Rodinná
jízdenka, kdy platí pouze dva dospělí, jinak všechny vlastní děti mají skipasy
zdarma, přijde za den na 1160 Kč. Vý-

Uplynulou podzimní mezisezónu jsme
strávili pátráním v archivech, listováním
v kronikách, zpovídáním pamětníků a korespondencí s potomky rodáků. To všechno proto, abychom na časté dotazy našich
hostů o historii Turnerovy chaty mohli
odpovědět co nejúplněji.

Již počátkem října 2011 Město Železná
Ruda jako každým rokem zorganizovalo setkání představitelů zainteresovaných okolních obcí, ale i firem a vůbec
všech, kteří mají cokoli společného
s úpravami běžeckých stop.

V knize z roku 1888 – Průvodce Šumavou, se píše o cestáři Thurnerovi, bydlícímu asi kilometr níže po proudu: „Musíme být závázáni díkem, že týž právě zde
zřídil pár stolů a lavic k oddechu turistům”. Na místě, kde stály stoly, byl v roce
1908 postaven roubený Gasthaus Thurner Huette se dvěma hostinskými pokoji, který získal podle záznamu v archivu
v roce 1909 výčepní licenci a až do roku
1932, kdy zcela vyhořel od oleje vylitého na žhavá kuchyňská kamna, patřil
k nejnavštěvovanějším místům na Šumavě.

Bylo to opět město Kašperské Hory,
které v letech 1939 – 40 postavilo na spáleništi chatu nynější.
Setkali jsme se i s dvaaosmdesátiletou
paní Marií, která zde v letech 1945 až
do odsunu německých obyvatel v roce
1948 dělala servírku. Tehdy měl chatu
pronajatou její “chef” pan Rataj. Od jeho
syna víme, že jeho žena zde vařila ještě
stále na kamnech na uhlí a elektřinu
na svícení vyráběla malá vodní turbina
na Zhůřském potoce.

Po uchopení moci komunisty chata
sloužila různým podnikům k rekreaci zaměstnanců. Z archivu ROH Závodů Vítězného února Hradec Králové, provoz
Buzuluk Komárov, jsme například zjistili, že teprve v roce 1963 byla od trafostanice k chatě zřízena 500 metrů dlouhá,
po sloupech vedená hlavní přípojka proudu. Další majitel Tesla Blatná zase zavedl vytápění chaty kotlem na naftu, který
musel později v době ropné krize nahradit obrovským kotlem na koks umístěným
v samostatné budově. V roce 1998 poslední provozovatel podnikové rekreace Družstvo mechaniků skončil v likvidaci.
V letošní zimní sezóně najdou naši
hosté poprvé tyto informace s fotografiemi na zadní straně svého jídelního
lístku.
Letošní zima na sebe nechala dlouho
čekat. O to víc si jí chceme užít! Pro běžkaře se bude opět, jakmile to množství
sněhu dovolí, strojově upravovat stopa
z Antýglu k chatě. Pro hladové máme samozřejmě naši slavnou hřibovou polévku spolu s dalšími poctivými domácími
jídly. Pro žíznivé jsme rozšířili nabídku
místních pivních speciálů a štávu z pravých jablek. A začínáme nabízet kávu
čerstvě praženou!
No a děti se mohou celou zimu potěšit
s naším vydříčkem Matýskem. Přijďte si
k nám pro zážitky!

ké okruhy v SA Špičák, v LA Nad nádražím a v okolí kóty Pepík jsou
upravovány dle potřeby během celé zimní sezony.
Kromě Železné Rudy je hlavním nástupním místem do stop parkoviště

Karel Samec

Světový unikát ukrytý v srdci šumavského hvozdu se těší čím dál tím větší
přízni návštěvníků. Pětitunový oltář ze
skla a unikátní skleněné vybavení dříve
zdevastovaného kostela jsou dílem sklářské výtvarnice, paní Vladěny Tesařové.
Díky její píli a úsilí se dnes mohou návštěvníci pokochat nejen odlesky světla
ve skleněném vybavení, které dává kostelu mysteriózní nádech, ale pohltí je
i příběh sv. Vintíře, který dokázal svými motlitbami ze země vykřesat zázračný pramen.
Oltář je protkán nejen tímto mysteriem, ale i svatými, jejichž jména jsou více
či méně známa. To proto, aby mohl návštěvník s postupem výkladu obdivovat
linku příběhu, který kdysi dovedl poutníka Vintíře ke svatosti a připomenout
si světce, kteří zde symbolizují sounáležitost a zároveň připomínají naši dávnou
historii.
Muzeum židovské kultury je jediné
svého druhu na Šumavě. V několika obsáhlých a zajímavě sestavených expozicích otevírá památník rabína, historika
a filozofa Dr. Šimona Adlera, netradiční pohled na život odvážného člověka,
který zemřel jako oběť holocaustu
v Osvětimi. Expozice postupně odhaluje i těžkou cestu jeho synů Mathytiau
a Sinaje Adlera, kteří muzeum společnými silami založili. Sinaj Adler jako
čtrnáctiletý chlapec prošel Osvětim a ně-

kovišti přímo u lanovky, pokud si zakoupíte celodenní permanentku.

kolik dalších koncentračních táborů a své
vzpomínky zvěčnil v kronice přežití mladého muže, která vyšla pod názvem:
„V údolí smrti“ a je volně prodejná v budově muzea. V dalších místnostech může
návštěvník okusit atmosféru staré šumavské hospody, nahlédnout do světničky z minulého století nebo se seznámit
s netradičním způsobem košer porážky.
Jako dárek muzeum zdarma poskytuje návštěvníkům vstup do expozic staré
Šumavy a šumavských řemesel, kde se
seznámíte s výrobou dřeváků, typickým
oděvem Šumavanů, nebo s jejich zvyky
a tradicemi. Muzeum poskytuje i kulturně vzdělávací akce a programy pro
školy.
Otevírací doba: duben-říjen: 9–12,
12.30–17 • listopad – březen: 9–12,
12.30–16 • Zavírací den: pondělí
Cena vstupného: plné 40 Kč, GĤcKodci,
ZTP, studenti 20 Kč, rodinné (2 dospělí
+ max. 2 děti) – 60 Kč
Veronika Rubínková, Muzeum Šimona
Adlera, e-mail: vrubinkova@zcm.cz,
tel.: +420 376 593 412

pro veřejnost v NP Šumava

Dalším důležitým mezníkem, týkajícím se sportovního vyžití v zimě na Železnorudsku, je vytýčení a proznačení
Ski–touringových tras. Jedná se celkem
o sedm tratí, které jsou v terénu proznačených Horskou službou. Trasy jsou stanoveny i s ohledem na ochranu přírody
po pěších turistických stezkách a po sjezdovkách na Špičáku a na Pancíři.
Zkrátka nepřijdou ani vyznavači pohybu na sněžnicích, kteří si mohou, pokud výstroj nevlastní, vše potřebné zapůjčit na Špičáku nebo v Železné Rudě.

Na Železnorudsku dochází k několika úpravám – k prodloužení upravovaných běžeckých stop. Propojena je stopa vedoucí přes Můstek k Suchým
Studánkám přes kótu „Na sjezdovce“,
nově je upravován úsek mezi tratěmi
na Belvederu a Pamferovou Hutí. Desítky kilometrů běžeckých stop i běžec-

na Gerlově Huti, parkoviště Kaskády
a Lanová dráha na Pancíř. Po vystoupení na Hofmankách, nebo až na Pancíři
je možné vyrazit do stop směr hřebenovka Můstek, nebo Gerlova Huť. Výhodnost tohoto místa je dána i tím, že
parkoviště „Kaskády“ v blízkosti lanovky je zdarma. Platit nebudete ani na par-

Nezbývá, než milovníkům zimních
sportů popřát mnoho krásně prožitých
dní na sjezdovkách Železnorudska,
ve Ski-touringových trasách nebo v běžeckých stopách.
Bližší informace naleznete zejména
na webech: www.sumava.net/itcruda,
www.spicak.cz, www.bilastopa.cz, www.
bilestopy.cz, případně v ITC města Železná Ruda, tel.: +420 376 397 033.
V. Šebelík, ITC Železná Ruda

Na sněžnicích kolem Kvildy

Pohledy do krajiny

Návštěvníci NP Šumava mají možnost
si vyzkoušet chůzi na sněžnicích, pokud
se účastní již tradičního programu pro
veřejnost s názvem „Na sněžnicích kolem Kvildy“. Informační středisko (IS)
Správy NP a CHKO Šumava Kvilda připravilo v období od ledna až do března
letošního roku celkem 7 termínů, z kterých si mohou návštěvníci, ale i domácí, vybrat ten, který jim nejlépe vyhovuje. Výlet je doplněn vyprávěním
o historii, místopisu a přírodních poměrech Kvildska.

Tradiční cyklus večerních přednášek
na různá témata a z různých koutů světa s názvem „Pohledy do krajiny“ připravuje každý rok pro návštěvníky NP
Šumava IS a SEV Kašperské Hory. Akce
se koná v rámci zimních programů pro
veřejnost a pro zájemce je připraveno
celkem 9 termínů (viz brožurka Programy pro veřejnost zima 2011/12, či www.
npsumava.cz). Téma programu, jehož
cena je 10,- Kč, bude vždy před termínem uveřejněno na již zmíněných webových stránkách.

Zájemci o tuto akci, která je zpoplatněna částkou 30 Kč, se musí předem objednat na telefonním čísle 388 435 544.
Termíny výletů jsou zveřejněny v brožurce Programy pro veřejnost zima
2011/12, v IS Kvilda nebo na webových
stránkách www.npsumava.cz.
V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná.

Tvořivé dílny
IS a SEV ve Vimperku, Stožci nebo
v Kašperských Horách připravuje po
celý rok pro zájemce různé tvořivé dílny. Také v letošní zimní nabídce Programů pro veřejnost si každý najde zajímavé téma.

Dobytí hradu Kašperk

Všichni z Turnerovy chaty

Skleněný kostel a židovské muzeum na Šumavě

razné slevy letos dostanou lyžařské školní kurzy. O víkendech a svátcích pendluje mezi parkovišti v okolí areálu
(Kaskády, hotel Karl) zdarma skibus.
Kompletní ceník a další informace jsou
k dispozici na www.spicak.cz.
Vrchol Špičáku, kam vede lanovka, se
premiérově stane také cílem 7 nových
tras pro skialpinisty. Připravila je zdejší
horská služba a mají se stát propagátorem bezpečného skialpinismu. Skialpinisté se po dosažení vrcholu Špičáku mohou odměnit sjezdem po tratích areálu.
Anebo si dát něco pro zahřátí v letos nově
otevřeném stánku s občerstvením hned
u výstupu z lanovky.
Na Špičáku najdete i nejstarší lyžařskou školu u nás a s jejími instruktory se
setkáte i v nedalekém želoznorudském
areálu Nad Nádražím. Obě střediska spolupracují (např. též při hlídání dětí) a poskytují vzájemné slevy na skipasy. Spojení mezi nimi zajišťuje i vlak (5 min.).
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Zimním Železnorudskem nejen na běžkách! Zimní nabídka programů

Návštěvníci Skiareálu jistě také ocení
novou půjčovnu a prodejnu lyžařského
vybavení INTERSPORT RENT přímo
u lanovky. Každý, kdo si zde půjčí vybavení, dostane slevu na skipas ve výši
25%. Stejnou slevu získají i účastníci lyžařských kursů Skischool Lipno.
Nezapomenutelný zážitek nabízí také
nejdelší upravovaná ledová dráha v České republice. Přibližně 11 kilometrů bruslařské dráhy na zamrzlém Lipenském jezeře nabízí zážitek pro rodinu i partu
kamarádů. Přímo u bruslařské dráhy je
možné využít půjčovnu a servis.

…

Za historií Turnerovy chaty

Čekala nás mnohá překvapení. Chatu
nepostavil, jak se doposud všichni domnívali, spolek německých turistů Thurnerverein, ale město Kašperské Hory.

Skiareál Lipno …nejpohodlnější
rodinné lyžování v Čechách

Závodu se může zúčastnit úplně každý, kdo si troufne a přijme výzvu v podobě 1,2 km plavání v Křišťanovickém
rybníce, 35 km na horském kole v překrásné přírodě okolo Prachatic a 10 km
běhu v terénu i po dlažbách historického centra města. Kdo by snad neměl čas
na trénink, a přesto chtěl okusit atmosféru z pozice závodníka, může se postavit
na start XTERRA EASY na polovičních
tratích, nebo pozvat přátele či kolegy
a sestavit štafetu (plavec, cyklista, běžec). Na své si přijdou i děti při XTERRA KIDS. Xterra není jen závod, ale také
bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie.

…

S Via Novou nesejdete z cesty
méně zvyklém směru od Svaté Hory až
do bavorských poutních míst Vilshofenu
nebo ještě dále do Niederalteichu. Ale zůstaňme zatím u nás. Všechna rozcestí, kde
dochází ke změně barvy turistické značky, jsou již osazena směrovými tabulkami s logem poutní cesty. Pro posílení orientace poutníka připravujeme vydání
mapového průvodce s informacemi. Bude
od jara k dostání v informačních střediscích podél poutní cesty.

V minulém čísle našich novin jsme vám
představili společný bavorsko-český projekt poutní cesty Via Nova, jenž provede poutníka mezi bavorským Vilshofenem a naší Svatou Horou u Příbrami.
Poté, co jsme se věnovali filosofii, nebude nyní od věci zabývat se alespoň krátce praktičtějšími aspekty putování po Via
Nově.
Základem jsou informace pro poutníka. Při plánování pouti by je měly přinést zejména již inzerované internetové
stránky poutní cesty www.poutnicestavianova.cz. Ve vazbě na uveřejněnou
mapu poutní cesty připravujeme soubor

praktických informací jako např. kilometráž mezi jednotlivými místy, kontakt
na ubytování nebo jeho zprostředkování, detailnější informace o zajímavostech
podél cesty, místa kde bude možno získat poutní razítko do poutnického pasu.
Ten bude k dostání ve stejných místech
jako razítka.
Poutní cesta je vedena téměř výlučně
po turistických značených cestách, tudíž
orientace by pro poutníka znalého českého systému pásového značení neměla být
problémem. Tak jako běžné turistické trasy je i Via Nova značena v obou směrech,
nabízí tedy i možnost putování v pro nás

Ztratit by se však neměli ani ti, kdo nezískají zmíněného mapového průvodce.
V trase celé poutní cesty, hlavně v obcích
a u zajímavých objektů, chceme v jarním
období rozmístit téměř třicet stojanů s informacemi o zajímavostech a užitečných
radách pro dané konkrétní místo. Protože se jedná o společný česko-německý
projekt, jsou pokud možno všechny informace v obou jazycích.
Společně byli proškoleni i první průvodci po poutní cestě Via Nova. Téměř
dvacet kvalifikovaných lidí z obou zemí
se již těší, až budou provádět budoucí
poutníky.
Věříme, že i díky našemu společnému
přispění nesejdete s Via Novou z cesty.
Vladimír Silovský,
RRA Šumava
koordinátor české části společného
česko-německého projektu

Zajímavou výpravu opět na sněžnicích,
a to z Kašperských Hor na hrad Kašperk, připravilo Informační středisko
a Středisko environmentální výchovy
(IS a SEV) v Kašperských Horách
na měsíc únor. Cílem výpravy je dobytí hradu Kašperk, ale než se tak stane,
čekají na účastníky cestou různé úkoly
a překážky, které musí zdolat.

Pro rodiny s dětmi se chystá také zábavný a soutěžní den s názvem „Hurá
na sněžnice“. Akce se uskuteční v měsíci březnu a přesný termín bude dle sněhových podmínek zveřejněn na www.
npsumava.cz. Účastníky čeká soutěžení na sněžnicích, ale i bez nich, v areálu IS a SEV Kašperské Hory a v okolí
města. Akce je spojena s ochutnávkou
bylinkových čajů.
Cena každého programu je 30,- Kč
a podrobné informace podají referentky
z IS a SEV Kašperské Hory na telefonním čísle +420 376 582 734 a +420
731 530 284.

Například IS Stožec chystá na středu
8. 2. od 17 hodin jednu z tvořivých dílen s názvem „Nenuďme se doma“, během které si přítomní budou moci ozdobit technikou decoupage (ubrousková
technika) látkové tašky. Tašku lze zakoupit na místě, nebo si návštěvníci mohou přinést vlastní plátěné výrobky –
prostírání, ubrusy, trička apod. Cena
tohoto programu je 20 Kč. Plátěnou tašku si budou moci ozdobit také zájemci
z Vimperka a okolí, pokud navštíví ve
čtvrtek 9. 2. v 15 hodin tvořivou dílnu
v učebně SEV Vimperk. Nutné je předchozí objednání na telefonním čísle +420
731 530 276 nebo +420 388 450 210. Program, jehož cena je 20 Kč, je určen jak
pro děti (do věku 10 let v doprovodu rodičů), tak i pro dospělé.
Ve čtvrtek 23. 2. mohou návštěvníci
přijít ve 13 hodin do IS a SEV Kašperské Hory, kde si v tvořivé dílně „Z ovčína“ vyzkouší zpracování ovčí vlny
a vyrobí si plstěním za mokra nebo pomocí plstící jehly za sucha dle své fantazie například obrázky, či zvířátka aj.
Pokud se zájemci v tomto termínu do
Kašperských Hor nedostanou, nemusí
zoufat, další tvořivá dílna se uskuteční
8. 3. 2012.
zdroj: Jana Zvettlerová
Správa NP a CHKO Šumava

Doma na ŠUMAVĚ….
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky Märzenbier – Šumavský pivovar
pokračuje v obnovování tradic
Českokrumlovské pivo
Hovězí maso
Letos na podzim získali značku ŠUMAVA originální produkt® další 3 výrobci s jejichž produkty se můžete seznámit na této stránce. Celkový počet
platných certifikátů je v současné době 75, bližší informace o všech výrobcích naleznete na www.regionalniznacky.cz/sumava.

Naše maso je křehké a šťavnaté, dá se použít na jídla vařená, ale i na minutky a pečení, výborné je na grilování. Toto nám

a nealkoholické nápoje
Eggenberg

Märzenbier bylo tradiční pivo vařené
v návaznosti na bavorský zákon o čistotě při výrobě piva, tzv. Reinheitsgebot
z roku 1516 (tento zákon se stal základem pro dodržování kvality i v dalších
zemích včetně Čech). Spodně kvašená
piva vyžadující při výrobě velmi nízké
teploty totiž nebylo možné vařit během
letních měsíců. Aby ale i v létě bylo pivo
k dispozici, bylo nutné před začátkem
léta, nejpozději v dubnu do svátku sv. Jiří
23. 4. (toho dne je svátek sv. Jiří v německých zemích) uvařit silné, dobře vychmelené pivo, které pak dozrávalo v létě
a mohlo se čepovat až do nových piv vařených po svátku sv. Michala (29. 9.).
Do března musel být proto do pivovarských sklepů zavezen poslední čerstvý
led – proto pivo březnové, Märzenbier.

Ručně šité kožené předměty

Ručně šité kožené předměty mají jedinečné pojetí ve smyslu „co kus to originál“, ať v ojedinělém zpracování, tak
v malých sériích. Materiál, který sice
není místní surovina, získávám od výrobců, je recyklovatelný a nezatěžuje životní prostředí. Vyrábím tašky, pouzdra, vaky, kabelky, oděvní doplňky,
repliky historické obuvi, kostýmy a mnoho dalších předmětů z kůže. Výběr motivů vychází z mého zájmu o historii a etnografii jak v rámci regionu, tak i mimo

něj a také z přání a individuálních potřeb
zákazníků. Rozsah mé nabídky se zvětšuje každým přibývajícím měsícem
a může oslovit myslivce, sokolníky, koňáky, indiány, trampy, trhovce, šermíře
a další.
Kontakt na výrobce:
Václav Franče
Míru 749, 382 41 Kaplice
mobil: +420 725 987 839
e-mail: dany.kay@seznam.cz
www.dany.kay.sweb.cz

potvrzují naši stálí zákazníci, kteří nás
doporučují svým známým, kteří za námi
jezdí či objednávají si i z krajů nám vzdálených stovky kilometrů. Je z vlastního
chovu masných plemen HEREFORD

a MASNÝ SIMENTAL chovaných na Šumavě pastevním způsobem. Několik našich zvířat bylo oceněno, získali jsme
mimo jiné i cenu Šampion masného plemene skotu. Maso pochází z mladých zvířat, ve věku 6-24 měsíců, což garantuje
maso vysoké kvality. Maso je zpracováváno ve vlastní bourárně, kde před zpracováním 10 dní zraje v chladicím boxu.
Uzrálé maso je následně bouráno a vakuově baleno. Maso po předchozí objednávce prodáváme přímo na farmě nebo
rozvážíme v chladícím voze.
Kontakt na výrobce:
Jiří Zelený
Drouhavec 3, 341 42 Kolinec
mobil: +420 607 610 176,
+420 602 264 019
tel/fax.: +420 376 594 443
e-mail: zeleny@susice.cz
www.farmazeleny.cz

Historie Pivovaru Eggenberg, a.s. se datuje od roku 1991, ale tradice vaření piva
v Českém Krumlově sahá k samým počátkům města. Českokrumlovské pivo se
těší oblibě nejen v jihočeském regionu,
ale i daleko ve světě. Je vařeno výhradně
ze surovin pocházejících z České republiky. Základní podmínkou pro výrobu kvalitního českého piva je vysoce kvalitní
voda, kterou má pivovar k dispozici
z vlastního šumavského pramene, založeného již v roce 1662 Jakubem Krčínem
z Jelčan, dále ječný slad vyrobený z ječmene vypěstovaného v Čechách i na Moravě a žatecký chmel.
Pivovar vyrábí sedm
druhů piva. Jsou to dva
druhy světlého
výčepního
piva, dva
druhy
světlého ležáku,
tmavý
ležák,
nealkoholické pivo a pivo
se sníženým obsahem cukru.
Speciální tmavý ležák s charakteristickou
chmelovou a karamelovou hořkostí je vyráběn ze speciálních barevných sladů.
V nealko sortimentu nabízí řadu nízkokalorických limonád citron, oranž, cola, tonic a sodová voda.
Kontakt na výrobce:
Pivovar Eggenberg, a.s.
Latrán 27, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 426
e-mail: pivovar@eggenberg.cz
www.eggenberg.cz

Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certifikace ubytovacích a stravovacích
služeb na Šumavě se těší stále většímu
zájmu. V současné době má značku
ŠUMAVA originální produkt® 31 provozovatelů. V tomto čísle novin vám
představujeme jedno nově certifikované zařízení. Podrobnější informace
hledejte na www.regionalni-znacky.cz/
sumava.

Penzion U Andresů
Šumavský penzion nabízející spojení
nádherné přírody a příjemného ubytování, ve kterém najdete prostory vonící
dřevem, ze kterých na vás dýchne domácí atmosféra. Zde žili naši předkové
už v minulém století a „strejda Andresů“ pan Václav Kůs tu okolo roku 1925
vyráběl jako jeden z prvních lyže z dubového dřeva.
Najdete nás v CHKO Šumava 1,5 km
od centra Zadov-Churáňov. Rádi přivítáme milovníky lyží, kol a turistiky, zejména rodiny s dětmi. Ubytování je

ním zařízením. V penzionu je společenská místnost s krbem, fotbálek, šipky
a různé hry. Pro děti jsou připraveny postýlky, židličky, vanička a dětské hračky. Objekt je nekuřácký a je vhodný i pro
zvířata. V zahradě jsou houpačky, pískoviště s hračkami, dřevěný domeček,
zastřešená pergola s grilem, venkovní
bazén se slanou vodou a solárním ohřevem.
ve třech komfortních apartmánech pro
4 osoby s možností přistýlek. V každém
apartmánu jsou 2 samostatné ložnice se
2 lůžky, obytná místnost s kuchyňským
a jídelním koutem, TV, WiFi a sociál-

U penzionu je bezplatné parkoviště
pouze pro hosty a uzamykatelná úschovna lyží a kol.

Märzenbier vařily i bývalé vimperské
pivovary: zámecký i měšťanský. Z období 30. – 40. let o tom svědčí mj. i láhev
měšťanského pivovaru s tlačeným, tehdy obvyklým reliéfem.
Později, kdy již bylo možné i v létě při
výrobě piva sklepy uměle dostatečně
chladit, se Märzenbier stalo synonymem
pro silnější spodně kvašená piva vařená
podle tradičních receptur.

Doma na ŠUMAVĚ….

Zima 2012 – číslo 11
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost

Hotel Annín

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Apartmán 124

Chalupa Katky Neumannové

Steinbrenerova 48/1, 385 01 Vimperk I
tel./fax: +420 388 310 511
rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Annín, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 399 909
info@hotelannin.cz
www.hotelannin.cz

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

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

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

Hospůdka „U Horejšů“

Hotel Kašperk

Pod Churáňovským vrchem

Šumavské apartmány

Ubytování Lutovská

Zadov 19
tel.: +420 388 428 666, +420 777 606 887
info@uhorejsu.cz
www.sumava-zadov.cz

Náměstí 3, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 324 113
info@hotelkasperk.cz
www.hotelkasperk.cz

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

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

Petra Lutovská
Zdíkov-Albrechtec 330, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 400 415, +420 775 347 104
ubytovani@lutovsky.cz • www.lutovsky.cz

Penzion na Habeši

Zámek Hrádek

Pension – Biofarma Slunečná

Dvorec Nová Hůrka

Chata Klubu českých turistů

Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 723 117 746
janosikovamilada@seznam.cz
www.penzionnahabesi.cz

Hrádek 1, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 508 514, +420 725 083 093
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz

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

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

342 01 Prášily 100
tel.: +420 376 589 031, +420 724 215 142
irenaros@seznam.cz
www.chatakctprasily.cz

Wellness hotel Marlin Nová Pec

Aparthotel Šumava 2000

Penzion u Černého kohoutka

U Hojdarů

Chata Kvilda

Nové Chalupy 1
tel.: +420 388 328 193, +420 602 379 598
info@wellnesshotelmarlin.cz
www.wellnesshotelmarlin.cz

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

Nový Dvůr 88, 384 73 Stachy
tel.: +420 602 379 093
info@cernykohoutek.cz
www.cernykohoutek.cz

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

384 93 Kvilda 77
tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org

Penzion – restaurace Vyhlídka

Hotel Jenišov

Penzion Mechovský dvorec

Ubytování u Chladů

Chalupa Pazderna

Hojsova Stráž 7, 340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 390 114, +420 604 501 287
htrskova@tiscali.cz
www.penzion-vyhlidka.cz

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

341 92 Srní – Mechov 181
tel.: +420 376 324 063, +420 721 305 352
info@sumava-penzion-srni.cz
www.sumava-mechov.cz

Horská Kvilda - Korýtko 27
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 775 037 904, uchladu@seznam.cz
www.nasehory.cz/ubytovani-u-chladu

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

Apartmány Braníčkov

Penzion Horská Kvilda

Penzion U Horejšů

Apartmány Eva

Turnerova chata

Braníčkov 9
tel.: +420 733 121 111
branickov@email.cz
www.branickov.cz

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

Zadov 19, 384 73 Stachy
tel.: +420 777 606 877, +420 608 606 887
info@uhorejsu.cz
www.sumava-zadov.cz

341 92 Srní 5
tel.: +420 723 925 304
sklenar.vaclav@tiscali.cz
www.sumava.net/apartmanyeva

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou) • tel.: +420 376 599 234,
+420 602 210 482 • info@turnerovachata.cz
ww.turnerovachata.cz

Šumavský pivovar s restaurací

S takovým pivem přijde na výčep Šumavský pivovar poprvé v roce 2012. Půjde o speciální pivo vyšší stupňovitosti.
Obnovit tradici vaření piva ve Vimperku a vaření tradičních českých ležáků se již Šumavskému pivovaru podařilo. Dalším krokem bude obnovení
vaření tradičního piva „Märzenbier“ (tzv.
březnové pivo).

To se ale nechte překvapit a přijďte je
ochutnat sami. Věříme, že značce ŠUMAVA – originální produkt®, kterou piva
ŠP Vimperk nesou, bude dělat čest!
Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar, Vimperk

Šumavské skleněné korálky Jany
Wudy našly místo také v Sušici
Po čtyřech úspěšných sezónách pouze
letního provozu v naší dílničce v Nezdicích na Šumavě jsme se rozhodli udělat
další krok a otevřít pro zájemce o naše
výrobky stálou prodejní výstavu. Volba
padla na Galerii U muzea na náměstí
v Sušici. Můžete zde kromě našich korálků vidět a koupit si výrobky současných šumavských sklářů. V útulných prostorách galerie najdete naši kompletní
nabídku skleněných korálků všech možných tvarů: kuliček, placiček, válečků,
srdíček, kostiček, čoček i megačoček
a dutých perel s mnoha různými dekory, např. s kytičkami, zdobení stříbrem,
nití, formičkováním apod. Kombinace
barev skla z české Ornely a dovozových
z Německa umožnila vytvořit pestrou
kolekci originálních šperků. Vzhledem
k tomu, že se jedná o ruční práci zaručeně u nás nenajdete dva naprosto totož-

né kusy. K vámi vybraným šperkům je
možno na požádání zhotovit např. náramek nebo náušnice na zakázku.
V průběhu zimy a jara v prostorách
galerie budeme každý pátek od 14 do 16
hodin předvádět vlastní výrobu korálků
na sklářském kahanu. Zájemcům ukážeme celý postup výroby korálků, výrobu
skleněných nití a zdobení s nimi. Zodpovíme všechny případné dotazy.
S přicházejícím jarem přivítáme o víkendech další zájemce o výukové kurzy
výroby korálků v naší nezdické provozovně, která se bude současně chystat
na další letní sezónu.
Galerie U muzea v Sušici je otevřena:
pondělí až pátek 9 – 12 a 13 – 17,
sobota 9 – 12
www.wudy.cz
mobil: +420 606 889 532

Orientační ceník ubytování se snídaní:
Cena je od 240 Kč/osoba/noc dle
sezóny a druhu apartmánu (standard,
lux)
Kontakty
Penzion U Andresů
Kůsov 34, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 696
mobil: +420 777 253 799
e-mail: penzion@uandresu.cz
www.uandresu.cz

Doma na ŠUMAVĚ….
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Vrcholy módy: historie vysokých bot

17. 2.

ČESKÝ KRUMLOV, EGON SCHIELE ART
CENTRUM

Výstava pořádaná ve spolupráci s Baťa Shoe Museum
Toronto. • www.ckrumlov.cz

17. 2.

18. 2.

Vepřové hody se budou konat na Kostelním náměstí
v Prachaticích. Farmářské trhy se konají jako obvykle
v Husově ulici, od 9:00 • www.kisprachatice.cz

18. 2.

Slovo má Hurvínek

Masopustní průvod městem za doprovodu harmonikářů. Akce začíná v 9:30 hodin na náměstí u kašny.
• www.sumava.net/ickhory

18. 2.

PRACHATICE, SÁL NÁRODNÍHO DOMU

Putovní výstava k 80. výročí Divadla Spejbla a Hurvínka. Od 17:00, tel 388 607 574. • www.prachatice.cz

8. 2. - 16. 3. Tři kroky..!
PRACHATICE, GALERIE DOLNÍ BRÁNA

11. výroční výstava fotografií Fotoklubu F2,8 Prachatice. tel 388 607 574 • www.prachatice.cz

9. 2.

Jean-Paul Alegre:Agens Belladone

18. 2.
18. 2.

9. 2.

Rumunsko, Dunajská delta

18. 2.

Smíšené dvouhry
19. 2.

Jak v hospodě napálili čerta
SUŠICE, SOKOLOVNA

Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě
před představením. Od 17 hodin. • www.mkssu.cz

10. 2.
10. 2.

Křesťanský ples / HORAŽĎOVICE, KD

Eskymácká olympiáda

11. 2.

Společný ples chovatelů a včelařů

23. 2.

24. 2.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

24. 2.

Jaromír Zemina, kurátor výstavy, pohovoří o nové,
protiromantické tradici v českém krajinářství. Začátek
v 17 hodin. • www.gkk.cz

25. 2.

KAŠPERSKÉ HORY, KINO

Divadelní spolek Strašín ztvární divadelní hru Naši
furianti. Od 19 hodin. Prodej vstupenek cca 30 min
před představením v předsálí kina.
• www.sumava.net/ickhory

11. 2. – 9. 4. Malíři prostých motivů
Výstavou chce její autor Jaromír Zemina veřejnosti
připomenout trojici umělců, jejichž dílo představuje
nejvyšší vrcholky českého moderního krajinářství.
• www.gkk.cz

12. 2.

25. 2.

Hasičský bál / SUŠICE, KD SOKOLOVNA

25. 2.

Hasičský ples

O kouzelné jehle

13. 2.

14. 2.

25. 2.

Lesem křížem krážem

25. 2.

HORAŽĎOVICE, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Jednodenní výlet na Šumavu na sněžnicích ve společnosti sibiřských husky dobudeme kótu Hadího vrchu
(1025 m) nad šumavskými Keplemi. Akce pro max. 10
účastníků s běžnou kondičkou. Odjezd od přírodovědné stanice v 8 hodin. • www.ddm-hd.cz

Cestopisná přednáška pořádaná s CK OCEAN, od 19
hodin. • www.kisprachatice.cz

Kalba manželů šílených
Komedii se šlágry o manželských „nevztazích“ uvádí
C.K.Divadlo PLUTO od 19.30 hodin.

15. 2.

Divadlo Já to jsem: Iluminace
VIMPERK, MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

25. 2.

Klatovské hudební čtvrtky

Závod na 45 km a 22 km klasicky a 20 km volně. Součástí závodů je i dětský minimaraton. Pořadatel Ski
klub Šumava, Tel.: +420 388 413917
• www.skimaraton.cz

26. 2.

KLATOVY, ZUŠ J. KLIČKY

17. 2.

Nezmaři / PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

Posluchači si mohou během jednoho koncertu zazpívat písničky ze všech období kapely od historie až
po současnost, od 19:00 • www.kisprachatice.cz

Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě
před představením. Od 17 hodin. • www.mkssu.cz

28.2.

Listování – Mikaël Ollivier: Život
k sežrání / PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

Scénické čtení herce a moderátora Lukáše Hejlíka.
Spolu se svými hereckými kolegy předkládají divákům originální pohled na literární dílo. Od 19 hodin.
• www.kisprachatice.cz

Závody – nejmladší lyžaři
a snowboardisté
Od 14 hodin, večer Dětská maškarní diskotéka v Disko Clipu od 19 hodin. Tel.: 602 647 646.

Country bál / KLATOVY KD

1. 4.

1. 4.

10. 3.

4. -5. 4.

29. Západočeská divadelní přehlídka
amatérských divadel / HORAŽĎOVICE, KD

7. – 8. 4.

13. 3.

8. 4.–30. 5. Výstava akademického sochaře Jiřího
Vydry / ZÁMEK DUB

vernisáž výstavy začíná ve 14.00 hodin na Zámku
v Dubu.

15. 3.

16. 3.

12. 4.

Koncert populárního zpěváka, od 19 hodin.
• www.kisprachatice.cz

18. 4.

II. abonentní koncert / DOMAŽLICE, MKS

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

19. 4.

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

19. – 21. 4. Mogul Rallye Šumava a 21. Historic
Vltava rallye / KLATOVSKO, PRACHATICKO
26. 4.

16. 3.

Loutková pohádka pro nejmenší. Od 17 hodin.
• www.mkssu.cz

Ševčíkovy hudební večery/
HORAŽĎOVICE, SECESNÍ SÁL HOTELU

Prácheň, 19:00 hod

Trio Bardolino a muzikálová zpěvačka Jana Procházková. Program, který byl uveden v Národním divadle
v Praze, je divácky velmi úspěšný. Rezervace na mobilu 603 229 559 nebo na adrese jitka.kutisova@
seznam.cz.

17. 3.

18., 25.3.
a 1. 4.

Jízda přes louži / LA ŠPIČÁK NA ŠUMAVĚ

Tradiční jízda přes velkou louži cca 20 m na čemkoli
nemotorovém! Začátek od 15 hodin. • www.spicak.cz

BŘEZEN 2012
1. 3.

Klatovské hudební čtvrtky
KLATOVY, ZUŠ J. KLIČKY

Koncert, večer laděný do jazzu. • www.klatovy.cz

Na Hůrce nechyběla ani škola. V roce
1802 založil německou triviální školu
Christof Abele, protože měl velký zájem o vzdělání. Koncem 19. století navštěvovalo školu přes 100 dětí, proto
byla přestavěna na dvoutřídku.

Česká menšinová škola byla založena zásluhou faráře Březiny v roce 1924,
své sídlo měla na Novém Zhůří (Slučí
tah) a chodilo do ní 32 žáků. Neměla
však dlouhého trvání. Na Hůrce žilo
v roce 1870 přes 200 obyvatel ve 14 domech a byla zde zastoupena veškerá
nutná řemesla. Vedle sklářské huti zde
byla provozována i hladírna a brusírna
skla, nechyběla hospoda, turistický hotel a pošta. V roce 1910 zde žilo již 395
obyvatel v 28 domech.
Zkázu celé obce způsobila situace
po 2. světové válce – vysídlení německých obyvatel, nástup komunismu
a s ním zřízení hraničního pásma a vojenského výcvikového prostoru. A tak
v 50. letech minulého století byla celá
obec, včetně kostela se hřbitovem, srovnána se zemí. Těsně před jejím zničením se na Hůrce natáčel film Divá Bára
(v hlavní roli s Vlastou Fialovou), kde
jsou záběry hůrecké návsi, kostela
s hřbitovem i jezero Laka.

Abelové tedy mohli žít panským způsobem. Velice dbali na společenský život. Postavili velký sál pro divadla, plesy, měli stálý komorní orchestr, salon
pro přijímání obchodních návštěv, tzv.
Turecký. Avšak mladí a nezkušení nástupci přivedli prosperující hutě později do nesnází, a tak roku 1851 Abelové hutě ztrácejí. Noví nájemci i přes
Zůstala jen hrobka Abelů, která ponesnáze udrželi provoz až do jejich zrusloužila jako vojenská pozorovatelna,
šení v roce 1905.
skladiště terčů a seník. V 50. letech byla
hrobka vyrabována a hanebně zdevastována. Dle očitých svědků prý pohraničníci posilnění alkoholem vyházeli
mumifikovaná těla z krypty, poskakovali s torzy těl kolem kaple, některá přibili na prkna, opřeli je o zeď kaple
a stříleli do nich.

Upečte si vlastní chleba

27. 4.

Vimperský rej čarodějnic / VIMPERK

27. 4.

Arakain / KLATOVY, KD

• www.vimperk.cz

Koncert populární rockové kapely s hostem Lucií Bílou, od 20 hodin. • www.klatovy.cz

28. 4.

Pečení chleba v obecní peci / LENORA

29. 4.

Český pohár v běhu do vrchu
Prachatice–Libín

Tradiční lenorské placky, housky a samozřejmě výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. • www.lenora.cz

PRACHATICE, MĚSTSKÝ STADION

Start závodu v 10 hodin. • www.kisprachatice.cz

30. 4.

Slet čarodějnic / SUŠICE

20., 23. 3., 39. Štít města Prachatic
PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO
27., 30. 3., Nepostupová přehlídka amatérských divadelních sou3. a 6. 4. borů hrajících pro dospělé. Od 19 hodin.

30. 4.

Pálení čarodějnic / PRACHATICE

Solasido / KLATOVY, KD

Výstava v atriu KD • www.klatovy.cz

Nejznámějším farářem zde byl
po dobu 24 let svérázný absolvent misionářské školy ve Vatikánu Ignác Březina, který byl všeobecně oblíben česky i německy mluvícími obyvateli.
V tomto odloučeném a chudém kraji
nedbal celibátu: „V kostele jsem kněz,
mimo kostel jsem muž jako každý jiný.“

FREILICHTMUSEUM FINSTERAU

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

22. 3. -8. 4. Velikonoční dekorace / KLATOVY

Turisté, kteří dnes již volně putují k jezeru Laka od Nové Hůrky, si jistě povšimnou krom zachovalých alejí vzrostlých stromů i opravené hrobní kaple
a odkrytých základů kostela. Právě se
nacházejí ve středu kdysi velmi známé
sklářské obce Hůrka, zvané též Česká
Huť. Za její vznik vděčíme podnikavému železnorudskému skláři Janu Jiřímu Hafenbrädlovi, který počátkem 18.
století získal koupí od kněžny Mansfeldové velkou část lesa, jehož bohatství dřeva mu umožnilo založit zde
sklárnu. Bylo to v místě při cestě
do Prášil, kterému se později dostalo
názvu Stará Hůrka. Vhodnějším místem pro sklářské provozy se stala však
dnešní Hůrka, která pro odlišení od hutí
na bavorské straně se nazývala Česká
Huť. Majitel zde postavil velký obytný
dům s kaplí, nazývaný zámeček, a kolem něho začala vyrůstat nová osada.
Pro sklářské dělníky nechal postavit
jeho syn Ignaz nížeji u Drozdího potoka obydlí, z nichž vznikla osada Nová
Hůrka. Po téměř sedmdesáti letech získala koupí tento velký majetek sklářská rodina Christiana Ferdinanda Abele. Ta dosáhla největšího rozmachu
v době, kdy ji provozoval Jiří Kryštof
Abele. Byla považována za jeden z nejvýznamnějších podniků v rakouské monarchii, hlavně výrobou kvalitního zrcadlového skla. Výrobky šumavských
sklářů tak putovaly nejen do evropských
zemí, Turecka či Egypta, ale i do zámoří. Sklárny v širokém okolí tehdy zaměstnávaly více než 1500 lidí.

Od 9 do 13 hodin kurz pečení chleba.
• www.freilichtmuseum.de

15. Štítek města Prachatic

Finálový večer pěvecké soutěže pro děti a mládež
od 19 hodin. • www.klatovy.cz

Zimní
vitaminová bomba

Mezinárodní festival komorní hudby

Přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících
pro děti. Od 15 hodin. • www.kisprachatice.cz

21. 3.

Hůrka (Hurkenthal) – Osud věhlasné sklářské obce

Vystoupení českých i zahraničních umělců
• www.klatovy.cz

Dobrá víla Jarmilka / SUŠICE, SOKOLOVNA

30. 4.

náměstí Svobody a ostrov Santos, Tel.: +420
376 528 600, gymnazium@gymsusice.cz

Tradiční akce pořádaná ve spolupráci s místním Šumavským ochotnickým spolkem. Začátek v 15 hodin
na Velkém náměstí. Tel.: +420777 704 929
• www.prachatice.cz

Čarodějnické odpoledne s čarotékou
HORNÍ PLANÁ, LETNÍ KINO

Zábavný program pro malé čarodějnice a čaroděje
s maskami. Od 17 hodin. • www.horniplana.cz
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KLATOVY

26. 4.

…

Poznejte neznámá místa Šumavy

Tradiční automobilové závody.

NETOLICE

16. 3.

Adam Long, Reed Martin, Austin
Tichenor: Bible kompletní slovo boží
ve 120 minutách
Osobitý humor Britů se na jevišti Městského divadla
v Prachaticích střetne s českým pojetím komedie v podání režiséra Tomáše Svobody, • www.kisprachatice.cz

Pohádkový den se Zdeňkem Troškou
Den plný her a zábavy nejen pro děti. Parní vlak Peklík. • www.netolice.cz

Doyle Doubt: Černá díra
Inscenace, vzniklá na základě „řízené improvizace“
interpretů, si hraje se schopnostmi a možnostmi lidského vnímání času a prostoru, reality a podvědomí.
Od 19 hodin. • www.kisprachatice.cz

Bulačina / DOMAŽLICE, MKS

Večer klavírní improvizace věnovaný Jindřichu Jindřichovi. Účinkuje Jiří Pazour – klavír. Od 19.30 hodin. • www.idomazlice.cz

Tomáš Klus
PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

Jednodenní festival dechové hudby z Čech, Moravy
a Slovenska. Od 16 hodin. • www.klatovy.cz

Komponovaný program k 45. výročí úmrtí Jindřicha
Jindřicha. Účinkují: Canzonetta, Jan Fraus, Josef Štefan, Milada Nejdlová. Host programu: Mgr. Kamil Jindřich. Pořadem provází: Prof. PhDr. Viktor Viktora,
CSc a Mgr. Josef Nejdl ml. Režie: Marie Hanáčíková
a Jan Holoubek. Od 19.30 hodin • www.idomazlice.cz

Velikonoční šaškování na hradě Kašperk
Tradiční komentované prohlídky hradu a doprovodná
šaškovská představení. Přijďte a užijte si atmosféru
středověkého šumavského hradu, nejvýše položeného
královského hradu v Čechách. Otevírací doba 10 – 17
hod. • www.kasperk.cz.

Klatovská dechovka / KLATOVY, KD
14. Chodský bál / DOMAŽLICE, MKS

Velikonoce / KLATOVY, NÁMĚSTÍ MÍRU

Velikonoční kultorní program klatovských škol.
• www.klatovy.cz

HRAD KAŠPERK

Finále jazzové soutěže pro mladé kapely

Účinkují: Folklorní soubor ZUŠ Domažlice, mužský
pěvecký sbor Haltravan z Klenčí, Chodský sbor Mrákov, ženský pěvecký sbor Canzonetta, Domažlická dudácká muzika, Národopisný soubor Postřekov. K tanci hraje dechová hudba Hájenka pod vedením Miroslava Palečka. Večerem provází Josef Kuneš. Účast
v krojích vítána. Začátek ve 20 hodin.
• www.idomazlice.cz

Vaječný trh – kýč a umění
v malování vajíček
FREILICHTMUSEUM FINSTERAU

SUŠICE, SOKOLOVNA

10. 3.

Velikonoční trhy

Od 11 hodin. • www.freilichtmuseum.de

Již třetí pokračování festivalu krátkometrážních filmů
s cestovatelskou tématikou. Od 17 hodin.
• www.kisprachatice.cz

Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě
před představením. Od 17 hodin. • www.mkssu.cz

Začátek ve 20 hodin. • www.klatovy.cz

Tradiční kašperské velikonoční trhy, od 14 hodin.
• www.sumava.net/ickhory

Expediční kamera

Kašpárkova komedie s drakem

Večer na podporu dětského čtenářství, od 18 hodin.
• www.klatovy.cz

KAŠPERSKÉ HORY, PŘEDSÁLÍ KINA

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

9. 3.

Koncert ZUŠ J. Kličky – klavírní recitál
• www.klatovy.cz

DUBEN 2012

• www.kisprachatice.cz

Ples škrobařů / HORAŽĎOVICE, KD

K tanci a poslechu hraje GOOD COMPANY, host večera BONYE M revival, latinskoamerická taneční skupina TRADICIÓN, míchané nápoje, tombola. Od 20
hodin. Tel.: 376 532 244.

Listování- Robert Fulghum: Drž mě
pevně, miluj mě zlehka

31. 3.

Rob Beckerman: Caveman

Finále soutěže mladých jazzových kapel z České republiky, Německa a Rakouska pořádaná pod záštitou
známého česko amerického jazzmana Rudyho Linky.
• www.kisprachatice.cz

Ples seniorů, aneb posezení s písničkou
ve svátečním / HORAŽĎOVICE, KD

Lukáš Hejlík spolu s hereckými kolegy předkládají divákům originální pohled na literární dílo. Od 19 hodin. • www.kisprachatice.cz

ŽELEZNÁ RUDA, LA ALPALOUKA

17. 2.

9. 3.

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

O perníkové chaloupce
SUŠICE, SOKOLOVNA

17. 2.

27. 2.

Noc s Andersenem / KLATOVY, KNIHOVNA

Bližší informace na tel: 376 512 237.

K tanci a poslechu hraje Doubravanka, od 15 hodin.
Tel.: 376 511 890.

Večer komorní hudby dechových nástojů •
www.klatovy.cz

16. 2.

8. – 11. 3.

Postel pro anděla / LENORA, SOKOLOVNA

Komedie v podání divadla KOS Čkyně od 19 hodin.
• www.lenora.cz

30. 3.

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

25. – 26. 2. Šumavský skimaraton / KVILDA

Loutková pohádka pro dospělé na motivy textů z knih
„Sezóna v pekle“ a „Iluminace“ od francouzského básníka J. A. Rimbauda. Vstupné 60,- Kč, začátek v 19 hodin. • www.vimperk.cz

16. 2.

6. 3.

Jára Cimrman: Záskok

Dog trial klub

Klatovské hudební čtvrtky / KLATOVY

Zábavné maškarní odpoledne pro rodiče s dětmi. Pro
více informací volejte 376 503 412.
• www.sumava.net/ickhory

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat
na slavnou one man show. Od 19 hodin.
• www.kisprachatice.cz

Walter Phishbacher NY3

29. 3.

KAŠPERSKÉ HORY, HORSKÝ KLUB

O cenu města Klatov / KLATOVY, KD

Tradiční ples hasičů v hotelu Belveder, Tel.: 376 397 150.

Koncert americké jazzové kapely. Od 19 hodin.
• www.kisprachatice.cz

Relax Zadov u Horejšů, slalom na lyžích – jízdy masek a diskotéka. • www.sumava-zadov.cz

Postupová soutěž v tanečním sportu • www.klatovy.cz

Koncert ZUŠ J. Kličky – večer se sborovým zpěvem
• www.klatovy.cz

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

Divadelní představení v podání amatérské skupiny
HEROS, herci Oseky od 19 hodin.
• www.kisprachatice.cz

Ing. Karel Matějka: Bajkal - perla sibiře

HORAŽĎOVICE, KD,

4. 3.

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

PRACHATICE

14. 2.

4. 3.

Na tradiční bál zve Sbor dobrovolných hasičů Sušice.
• www.mkssu.cz

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hartmanice, hraje
Andromeda. • www.muhartmanice.cz

PRACHATICE, RADNIČNÍ SÁL

Přednášku pořádá KIS ve spolupráci se Vzdělávacím
centrem Bezinka při DDM Prachatice. Od 18 hodin.
• www.kisprachatice.cz

Dětské maškarní odpoledne

nebo 10. 3.

28. 3.

„Nezbedný ples“

3. 3.

HARTMANICE, KULTURNÍ DŮM

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

Nedělní pohádka pro rodiče s dětmi, od 15:00, tel.
388 607 574. • www.kisprachatice.cz

Divadelní představení Naši furianti

Hasičský ples / ŽELEZNÁ RUDA

Karneval na sněhu / ZADOV

Přednáška Malíři prostých motivů
KLATOVY, GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

24. 3.

3. 3.

Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě
před představením. Od 17 hodin. • www.mkssu.cz

Od 20 hodin, bohatá tombola, raut, slosovatelné vstupenky o ceny. Hraje skupina DE FACTO.
• www.vimperk.cz

KLATOVY, GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

Když je komu nejhůř, kašpárek mu
pomůže / SUŠICE, SOKOLOVNA

Závody – nejmladší lyžaři
a snowboardisté

Hraje kapela Fortuna, taneční vystoupení, květinou
neurazíš, malé občerstvení, dámská volenka, po půlnoci obsluha nahoře „bez“. Od 20 hodin. Předprodej
vstupenek od 16. února, tel: 376 512 237, 376 511 890.

Koncert autentické blues z Chicaga. Od 19 hodin.
• www.kisprachatice.cz

Od 20 hodin. • www.mkssu.cz

Ples města Vimperka

René Trossman trio

Klatovské hudební čtvrtky / KLATOVY

HORAŽĎOVICE, KD 20:00 HOD

Dětský maškarní „MIŠMAŠ“ karneval

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

SUŠICE, KD SOKOLOVNA

11. 2.

Kašperská 30 / KAŠPERSKÉ HORY

TJ Kašperské Hory a partneři pořádají závody v běžeckém lyžování - 30 km volně, v originálním prostředí, v těsné blízkosti královského hradu Kašperk. Registrace na www.ski-tour.cz, www.kasperska30.cz.

Bohatý program: předtančení horažďovické mažoretky, orientální tance a hip hop. Dětské „hitovky“, rej
masek, balónkové překvapení, zpívání a tančení s dětmi, hry, soutěže. Začátek ve 14 hodin.
• www.ddm-hd.cz

HOJSOVA STRÁŽ, SDH

Od 14 hodin zábavné odpoledne plné soutěží na sněhu
pro děti i dospělé. Tel.: 376 361 227

2. 3.

Řemeslo řeznické

Komorní koncert Jaroslav Svěcený
(housle) a Jitka Navrátilová (cembalo)

22. 3.

Od 14 hodin, večer Dětská maškarní diskotéka od 19 hodin v Disko Clipu. Tel.: 602 647 646.

HORAŽĎOVICE, KD

Přednáška Arabské revoluce a další
světové události / KLATOVY, GALERIE
Přednáška proslulého kmenového fotografa Reflexu
Jana Šibíka, nositele ceny Czech Press Photo a World
Press Photo, o jeho práci fotoreportéra v ohrožených
oblastech a místech ozbrojených konfliktů. Začátek
v 17 hodin. • www.gkk.cz

11. 2.

19. 2.

K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka.
Od 20 hodin. Tel.: 376 511 485.

U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

Masopustní průvod obcí, končící Masopustním tanečním bálem. • www.lenora.cz

Míček Flíček / SUŠICE, SOKOLOVNA

Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupenky na místě
před představením. Od 17 hodin. • www.mkssu.cz

ŽELEZNÁ RUDA, LA ALPALOUKA

Lenorský Masopust / LENORA

Koncert se uskuteční v atraktivní jeskyni ParkHotelu
Tosch. Součástí programu je autogramiáda CD a tradiční teplý punč na hotelovém nádvoří. Začátek koncertu v 19:30 hod. Vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej
vstupenek na recepci ParkHotelu Tosch, Tel.:
376 582 592. • www.tosch-parkhoTel.:cz

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

10. 2.

2. 3.

KAŠPERSKÉ HORY

Velkoplošná projekce fotografií Vladislava Hoška, beseda, vstupné dobrovolné, začátek v 10 hodin. • www.
vimperk.cz

Divadelní hru zinscenuje Divadelní spolek kašpar,
od 19:00, tel 388 607 574. • www.prachatice.cz

Celodenní tradiční obchůzka masopustního průvodu
s muzikou, tancem a spoustou zábavy, za bujarého veselí tropí i trochu neplechy. Večer Masopustní taneční
bál. Sraz v 8 hodin před radnicí. • www.horniplana.cz

Od 11 hodin, program je zpoplatněn, v odpoledních
hodinách ochutnávka. • www.freilichtmuseum.de

VIMPERK, MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

10.2.

Hornoplánský Masopust / HORNÍ PLANÁ

2. 3.

FREILICHTMUSEUM FINSTERAU

PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO

Komedie v podání Divadelní agentury sophia art.
Od 19:00, tel 388 607 574. • www.prachatice.cz

Kašperskohorský masopust
KAŠPERSKÉ HORY

Unikátní výstava diapozitivů z prvorepublikových výletů KČST ve Volyni. Výstava otevřena od pondělí
do pátku od 9 do 16 hodin. • www.sumava.net/ickhory

7. 2.

Vepřové hody a farmářské trhy
PRACHATICE

ÚNOR 2012
KAŠPERSKÉ HORY, RADNICE  VÝSTAVNÍ
MÍSTNOST

BAJKAL, PERLA SIBIŘE
Cestopisná přednáška a promítání fotografií o legendárním jezeře, které oplývá bezpočtem „NEJ“. Přednáší Tomáš Pollak, od 19 hodin. • www.ddm-hd.cz

PRACHATICE, MĚSTSKÁ KNIHOVNA

1. – 28. 2. Výstava Krásy Šumavy

Loutkové představení pro děti v podání TYJÁTRU Horažďovice od 17 hodin. Tel.: 376 511 890.

HORAŽĎOVICE, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

17. 1. – 11. 3. Významná výročí roku 2012
Výstava nainstalovaná ve výstavních prostorách MěK.
Tel.: 388312231

Popelka / HORAŽĎOVICE, KINO OTAVA

Doma na ŠUMAVĚ….
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Centrem obce býval kostel sv. Vincence, dokončený roku 1789 nákladem
Hafenbrändlů, včetně vnitřního vybavení. Věž nechal přistavět roku 1819 již
nový majitel Abele a hodin se věž,
na přání obyvatel, dočkala až v roce
1909. Roku 1820 byla postavena
na hřbitově rodinná hrobka Abelů,
ve které postupně spočinulo 24 příslušníků rodu včetně jejich rodinného lékaře Josefa Klostermanna, otce známého šumavského spisovatele Karla
Klostermanna, jehož matka Charlotta
Hauerová byla původem ze sklářské rodiny Abelů.

Hřbitovní kaple sv. Kříže je dnes posledním smutným svědkem této kdysi
tak slavné šumavské obce. V její zvoničce je umístěn zvon smíření. Každý
návštěvník si může zazvonit na symbolické smíření mezi lidmi.
Trasa: Nová Hůrka – býv. Stará
Hůrka – jezero Laka a zpět
Délka trasy: 9 km
Emil Kintzl

Školní výlety do jižních Čech,
Šumavy a Dolního Bavorska
Regionální sdružení Šumava ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou
Šumava realizuje od počátku roku 2010
projekt „Školní výlety do jižních Čech,
Šumavy a Dolního Bavorska“. Hlavním
úkolem je zmapovat a vytipovat vhodné
cíle pro školní výlety a tuto nabídku zpracovat do elektronické podoby. V rámci
projektu byl vydán tištěný průvodce,
v němž je obsaženo 70 TOP cílů ze Šumavy, 70 TOP cílů z jižních Čech, 16 cílů
z Bavorska a 16 cílů z Rakouska. To vše
je doplněno o DVD se 40 videospoty –
pozvánkami do vybraných míst na Šumavě a v jižních Čechách.
Žákům a studentům jsou určeny didaktické materiály, které vznikly ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ
ú. o. p. České Budějovice a odbornými
pracovníky Správy NP a CHKO Šumava. Pracovní listy, které prostřednictvím
kvízů, testů, hádanek ověří jejich získané znalosti a poznatky. Materiály jsou
zaměřeny také na zmapování historie
konkrétních památek a turistických cílů
a budou samostatně rozdávány přímo
na dotčených místech, pro která byly vyhotoveny (např. zámek Kratochvíle, Hartmanická synagoga, apod.). Všechny tiskoviny byly vydány ve spolupráci
s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu,

která realizuje obdobný projekt s rakouským příhraničím.
Školy a další zájemci o návštěvu turisticky zajímavých míst mohou také čerpat tipy na výlety z internetu. Na webových stránkách www.skolnivylety.
isumava.cz, lze nalézt obsáhlou databázi míst a cílů vhodných pro školní výlety na Šumavě, v jižních Čechách a Bavorsku. Prostřednictvím těchto stránek
je možné vyhledávat tipy na školní výlety, jak podle věkové kategorie žáků, tak
podle zaměření výletu – např. na přírodní památky a zajímavosti, sakrální památky, naučné stezky, hrady a zámky,
technické památky, muzea a galerie atp.,
či podle regionu. Jsou zde také informace o vhodných ubytovacích a stravovacích kapacitách. Na webu jsou nejen tipy
na výlety, je tam k dispozici i formulář
pro zájemce, kteří se do projektu chtějí
zapojit, například provozovatele ubytovacích či stravovacích zařízení nebo majitele či zástupce konkrétních turistických cílů. Dále jsou tam ke stažení
didaktické listy, průvodce, videospoty
a další výstupy.
Hlavním cílem projektu Školní výlety je přiblížit turistickou nabídku žákům
a studentům a zvýšit tak jejich zájem
o cestování jako takové.
Tým RRA Šumava

Svatební den –
romantika
i dobrodružství
Tištěnou celobarevnou publikaci připravuje Krajský úřad Plzeňského kraje
ve spolupráci s bavorským městem Deggendorf. Publikace bude obsahovat tipy
na tradiční i netradiční svatební dny
v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí. Vydání v nákladu 5000 ks je plánováno na konec března 2012, bude i ke stažení na internetových stránkách www.
turisturaj.cz a také www.arberland.de.
Do projektu se mohou přihlásit subjekty, působící v obou regionech a nabízející především netradiční svatební služby. Důvodem vzniku publikace je absence této nabídky v obou regionech.
„Vyzýváme tímto všechny novomanžele,
poskytovatele svatebních služeb, objekty, kde lze klasické, ale i netradiční svatební obřady i hostiny všeho druhu realizovat, aby se přihlásili na níže uvedený kontakt“ uvedl krajský radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Václav Koubík. Novomanželé mohou poskytnout do katalogu fotografie ze
skutečné netradiční svatby na turisticky
atraktivním místě v Plzeňském kraji nebo
bavorském příhraničí.
Zhotovitel z došlých tipů a nabídek vybere ty nejzajímavější. Svatební dny budou členěny dle druhu a typu, a to na svatby tradiční, romantické, svatby v přírodě,
svatby s trochou adrenalinu a netradiční

Již od středověku patřilo zelí k základním potravinám a v zimním období
byl v každé chalupě dostatek naloženého kysaného zelí. Je bohatou zásobárnou vitaminů, především vitaminu C, v menším množství vitamínu B,
K, E a provitaminu A. Obsahuje kyselinu listovou, draslík, železo, hořčík,
vápník, zinek a selen. Má blahodárné
účinky na lidský organismus, posiluje
imunitu a prospívá procesu trávení
a napomáhá vylučování toxických látek z těla. Vydrží dlouho čerstvé, často
až do nové sklizně. Tentokrát přinášíme recepty, jehož hlavní surovinou je
právě zelí.

Zelňáky
• 400 g kysaného zelí
• 200 g mletých škvarků
• 200 g polohrubé mouky
• 100 g hladké mouky
• 1 vejce
• sůl

Kysané zelí (nejlépe domácí) pokrájíme najemno a vymačkáme. V míse
prohněteme spolu s moukou, škvarky,
vejcem a solí. Na pomoučeném vále vyválíme asi 4 mm silnou placku. Pokud
se těsto trochu lepí, můžeme vyválet
přes potravinovou fólii. Z placky vykrájíme středně velká kolečka nebo nařežeme na čtverečky rádýlkem. Klademe na plech na pečící papír a pečeme
v troubě cca 30 minut na 170 °C, během
pečení placičky obracíme. Jsou výborné jako příloha nejen k pivu.

Salát z kysaného zelí

svatby. Nebudou chybět tipy na svatební
cesty a líbánky v uvedených regionech.
Německým partnerem projektu je bavorské město Deggendorf, které zastupuje paní Karin Achatz – vedoucí městského informačního centra. Široká
nabídka bude tedy obsahovat svatební
tipy i zajímavé informace z bavorského
příhraničí. „Málokdo z Čechů například
ví, že hned za hranicemi může zažít krásnou netradiční svatbu. Svatební pár vyveze na dominantu Bavorského lesa –
Velký Javor speciální svatební kabinka“
říká Simona Fink z Touristisches Service Center ArberLand v Regenu.
Tento projekt je spolufinancován z Dispozičního fondu euroregionů, Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007-2013.
Kontakt na zhotovitele:
MEDIA PRODUCTION s.r.o.,
telefon +420 602 654 351,
mproduct@mproduct.cz
Foto ©Archiv Hrad Velhartice
zdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje

• 400 g kysaného zelí
• 100 g pěkně prorostlého bůčku
• 1 cibule
• 1 červená paprika
• lžíce hořčice
• lžíce oleje nebo sádla
• sůl

Zelí překrájíme, pokud je příliš kyselé, část zelí propláchneme vodou
a vymačkáme. Přidáme červenou papriku nakrájenou na tenké nudličky, hořčici a dobře promícháme. Na pánvi si
na oleji nebo sádle dorůžova osmahneme nadrobno nakrájenou cibulku
a na kostičky nakrájený bůček a zelný
salát jím přelijeme.

Doma na ŠUMAVĚ….
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Stezka v korunách stromů v zimě Lidový skanzen
Objevte krásu zimní přírody z perspektivy zasněžené Stezky v korunách stromů! Při procházce po 1.300 m dlouhé
stezc e

budete pozorovat zimní přírodu z výšky
8 až 25 metrů nad zemí. Upravená stezka vás dovede kolem různých zážitkových didaktických zastávek až ke 44 m
vysoké vyhlídkové věži ve tvaru vejce.
Zde vás čeká úchvatný výhled k zasněženým vrcholům Roklanu a Luzného,
do Bavorského lesa a přes Český les až
na vzdálené Alpy. Po této neobvyklé zimní procházce se můžete posilnit kávou
a zákuskem v kavárně Hanse Eismanna,
nebo teplým jídlem v přilehlé restauraci. A když budete mít chuť, navštivte přírodní zoo, kde od 20. prosince přibyl nový
výběh s losy.
Zdroj: www.stezkavkorunach.cz

Seznam oficiálních prodejních míst

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

Šumavská galerie

Americká 154/I, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207,
+420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz

Sortiment: kolibříci, drobné bytové
doplňky ze dřeva, chodská a kolovečská
ká
keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky, skleněné vinuté perly, malované
obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin,
tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené výrobky ze dřeva, dřevořezby a přírodní dekorace
ze dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané
koberce, bižuterie, fotografie ze Šumavy, broušené sklo, ručně šitá zvířátka a panenky, textilní
výrobky s bylinkami, keltská keramika, zápalky
ze Sušice, samorosty, lenorské malované sklo.

Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207, +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz

Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze
dřeva, chodská keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky, skleněné vinuté perly,
malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“,
soustružené výrobky ze dřeva, dřevořezby a dekorativní výrobky ze dřeva, háčkované krajky,
patchwork, tkané koberce, fotografie ze Šumavy, textilní výrobky s bylinkami, keltská keramika, zápalky ze Sušice, samorosty, lenorské
malované sklo.

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

Sortiment: ručně šitá zvířátka, zápalky ze Sušice, fotografie ze Šumavy, šumavská holubička,
háčkované krajky, šumavské perle.

Regionální informační centrum
Prácheňska

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

Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze
dřeva, malované obrázky, bižuterie, tiskoviny
„Pohádková Šumava“.

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, kolibříci, malované
obrázky, svíčky ze včelího vosku, drobné bytové doplňky ze dřeva.

Šumavská řemesla

384 73 Stachy 79 • tel.: +420 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz

Turistické informační centrum Stachy Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze
384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz • www.isumava.cz

Sortiment: kolibříci, chodská dekorační keramika, sirky ze Sušice, fotografie ze Šumavy,
drobné bytové doplňky a soustružené výrobky
ze dřeva, svíčky ze včelího vosku, originální bižuterie, dřevořezby a přírodní dekorace.

Turnerova chata

(na trase Čeňkova pila – Antýgl)
341 93 Rejštejn • tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Sortiment: lhenická ovocná šťáva, zmrzlina
s lesním ovocem, sirky ze Sušice, sušené houby,
ručně šitá zvířátka a panenky, kolibříci, šumavské holubičky, fotografie ze Šumavy, malované
obrázky, soustružené výrobky ze dřeva, řezbářské výrobky, drobné bytové doplňky ze dřeva,
dřevořezby a přírodní dekorace, stehýnka z divokých kachen, Rendlovy tyčinky.

Pohádková chalupa

Mlázovy 18 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz

Sortiment: řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, svíčky ze včelího vosku,
malované obrázky, chodská dekorační keramika, šumavské holubičky, dekorační výrobky ze
sušených rostlin, kolibříci, soustružené výrobky
ze dřeva, sirky ze Sušice.

Kavárna – vinárna Na Šumavě

Šumavská 31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz

Sortiment: šumavské holubičky, dárky a drobné
bytové doplňky ze dřeva, malované obrázky,
ručně šitá zvířátka a panenky, Rendlovy tyčinky, sušené houby, chodská keramika, občas
točené pivo z některých šumavských pivovarů.

Krámek Drak světla

Pavlíkova 7/1 • 339 01 Klatovy
fi.drak.svetla@seznam.cz

Sortiment: sirky ze Sušice, sušené houby, bižuterie, tiskoviny „Pohádková Šumava“, drobné
bytové doplňky ze dřeva, háčkované krajky.

dřeva, chodská keramika, kolovečská keramika,
svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky,
skleněné vinuté perly, malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny
„Pohádková Šumava“, soustružené výrobky ze
dřeva, dřevořezby a přírodní dekorace ze dřeva,
háčkované krajky, patchwork, tkané koberce,
bižuterie, fotografie ze Šumavy, broušené sklo,
ručně šitá zvířátka a panenky, textilní výrobky
s bylinkami, keltská keramika, zápalky ze Sušice, samorosty, lenorské malované sklo.

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, řezbářské výrobky, soustružené výrobky ze dřeva, svíčky ze
včelího vosku, fotografie ze Šumavy, kolibříci,
sušené houby, vinuté perle, šumavské holubičky, keramika.

České dárky, internetový obchod
tel.: +420 608 261 754
kstrelcova@gmail.com
www.regionalni-vyrobky.cz

Sortiment: kolibříci, fotografie ze Šumavy, malované obrázky, dřevěná zvířátka a přívěsky,
sirky ze Sušice.

Ráj skřítků – pohádková dílnička

Nám. Dr. E. Beneše 142, Švihov 340 12
tel.: + 420 737 441 332
jindrichfabin@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz
Sortiment: řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava”, sirky ze Sušice, keltská
keramika, dárky a drobné bytové doplňky ze
dřeva, skřítci a bytosti ze Šumavy.

Obchůdek u Otavy

Nábřeží Karla Houry 33, 342 01 Sušice
tel.: +420 733 631 747
penzion.kolarova@seznam.cz

Sortiment: háčkovaná krajka, vazby a dekorace ze sušených rostlin, ručně stavěná keramika
keltskou technikou, originální bižuterie, dárky
a drobné bytové doplňky ze dřeva, fotografie
a knihy ze Šumavy, chodská keramika, kolibříci – miniaturní knížečky.

ve Finsterau –
tradice a řemeslo
Lidový skanzen ve Finsterau pravidelně
pořádá zajímavé akce pro veřejnost. Ať
už jsou to kurzy vaření tradičních jídel,
pečení chleba, pečení vánočního cukroví, zdobení velikonočních vajíček, tradičních ručních prací ap., vždy se zde
setkáváme s přátelskou atmosférou
a útulným prostředím původních venkovských chalup.
V únoru 2012 se zde konají dvě ukázky lidových tradic a řemesel. O tradici
draní peří dodnes mnoho babiček vypravuje s nadšením. Husy se škubaly dvakrát ročně a za dlouhých zimních večerů
se peří dralo. To ale neznamenalo pouze
práci, byl to zároveň malý svátek s hudbou, zpěvem a vyprávěním. V útulné vyhřáté světnici selského statku Kappl-Hof
si každý může vyzkoušet nejen draní peří,
ale také naplnit svůj malý polštářek. Prů-
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vodkyně muzea Julia Herzig vypráví
o zdejších tradicích a probouzí k životu
rodinné příběhy obyvatel statku KapplHof. Ukázka řemesla řeznického jistě zaujme všechny labužníky. Poté, co řezník
předvede, jak se zpracovávají jitrnice,
ovar a jelita, budou všichni zváni k vydatné ochutnávce.

Termíny akcí:
draní peří: 5. 2. 2012, 14–16 hod.
řemeslo řeznické: 18. 2. 2012 od 11 hod.
Více info: www.freilichtmuseum.de

Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt získáte v informačních
centrech na Šumavě. Infocentra označená značkou
jsou prodejními místy
certifikovaných výrobků – garantují prodej minimálně tří druhů výrobků:
®

Střípky odjinud
pokračování rubriky ze strany 1
do Prahy ve svých nápaditých suchých
vazbách Helena Knězová, Štěpánka Balvínová zase potěšila voňavými bylinkami v polštářcích i dílničkou pro děti. Šumavskou bižuterní tradici prezentovala
Alena Příhodová. A Šumava se prezentovala vlastně i hudebně v programu Pošumavské dudácké muziky, která přijela
z prácheňských Strakonic. I díky příznivému počasí se na Krajáči líbilo jak prodejcům, tak i početným návštěvníkům.
Snad se podařilo založit tradici, jejíž pokračování se připravuje už na 24. března
2012, kdy by měl na stejném místě proběhnout menší jarmark zaměřený na Velikonoce, zatímco velký festival je naplánován opět na polovinu září.

Pro ty pravé výrobky
do kamenných obchodů
Jak potvrzují i průběžné výsledky ankety na webu www.regionalni-znacky.cz,
pro místní produkty jsou hlavní doménou jarmarky a trhy. Pro nás, kdo se snažíme o jejich propagaci, je příjemným
zjištěním, že roste i poptávka po kamenných obchodech, které by měly tyto výrobky ve stálé nabídce.

ČESKÁ INFOCENTRA
BĚŠINY Informační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 •
eurocamp@besiny.cz • www.eurocamp.besiny.cz 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 • infohorskakvilda@gmail.com • 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.kdynsko.cz 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 • infocentrum@lipno.info • www.lipno.info
MODRAVA Informační centrum obce Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420
376 599 051, +420 602 393 447 • info@modrava.eu • 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 NOVÁ PEC Informační
centrum Nová Pec, Nové Chalupy 41, 384 62 Nová Pec • tel.: +420 602 391 223 • infocentrum@novapec.
info • www.infocentrum.novapec.info NÝRSKO  Informační a kulturní centrum Města Nýrska,
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.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 REJŠTEJN Informační centrum Rejštejn (provoz květen – září) • 341 92 Rejštejn 1 • tel.:
+420 731 456 411 • mima.mathaus@seznam.cz 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 STACHY Turistické informační centrum Stachy
Regionální sdružení Šumava • 384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270 • icentrum@isumava.cz • www.
sumava.net/icstachy • www.isumava.cz STOŽEC Informační středisko a středisko ekologické výchovy
Stožec, 384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 • isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz SUŠICE
Městské informační centrum Sušice nám. 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 informační středisko Vimperk, nám. Svobody 42,
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@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.mestovyssibrod.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, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda •
tel./fax: +420 376 397 033 • itcruda@sumava.net • www.sumava.net/itcruda ŽELEZNÁ RUDA Informační
středisko Hraniční nádraží Železná Ruda, 340 04 Železná Ruda • tel.: +420 376 387 060, isalzbetin@
npsumava.cz, naturpark-bayer-wald-grenzbahn@t-online.de • www.npsumava.cz

Důkazem je obchůdek, který byl koncem listopadu 2011 otevřen pod názvem
„To pravé z Hané i odjinud“ v historickém centru Olomouce. Nabízí mléko
a sýry, čerstvé pečivo, med, povidla
a další dobroty oceněné regionální značkou hlavně z Hané, ale také z Jeseníků,
Moravského krasu a Moravského Kravařska. Dveře jsou otevřené i produktům z dalších regionů, přičemž potraviny, které je možno ochutnat na místě
v mléčném baru v patře, doplňují i řemeslné produkty. Svého obchůdku se
dočkaly i produkty z Górolska Swobody
– jejich pestrou nabídku můžete také
od listopadu najít na Hlavní ulici v Českém Těšíně v květinové galerii Crazy
Flowers.
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