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Řemesla, služby, lidé

Objevte Bavorský les

Přehled akcí v regionu

Na straně 8 a 9 přinášíme přehled
všech certifikovaných služeb a sedmi
nově certifikovaných výrobků.

Přijměte pozvání k bavorským sousedům
do skanzenu ve Finsterau či nasajte vánoční
atmosféru ve sklárně Joska na straně 11.

Kam vyrazit za kulturou, sportem
i zábavou na Šumavě i v Bavorském
lese, naleznete na stranách 6–7.

www.regionalni-znacky.cz

Velhartický betlém

Střípky odjinud

V dílně známého šumavského řezbáře Karla Tittla vzniklo unikátní
dílo. Velhartický betlém patří podle
řezbářových slov mezi jeho nejhezčí
výtvory.

Regionální značky
na podzimních trzích
v Praze

Betlém je 1,2 m vysoký a rozprostírá
se na ploše 4 x 2,5 m. Je zasazen do
14. století, období, kdy byl postaven
Velhartický hrad. V betlému je 25 velkých figur, ostatních menších je
přes čtyřicet. Nad betlémem je portál
a v podloubí jsou vyobrazena čtyři řemesla. Každé řemeslo má svého patrona, světce. Prohlédnout si tak můžete
sv. Josefa s truhláři, sv. Eligia s kováři,
sv. Urbana s vinaři a sv. Lucii se skláři. V podloubí uprostřed je umístěn
sv. Florián, ochránce domu před ohněm. Uprostřed betlému se nachází
chlév se Svatou rodinou, Pannou Marií,
sv. Josefem a Ježíškem v jesličkách.
Nechybí samozřejmě ani pastýři s ovcemi a Tři králové. V pravé části navazuje na klasický betlém známé posezení krále Karla IV. s Buškem z Velhartic
u číše vína. Zajímavostí však je, že
s králem Karlem nesedí u vína Bušek,
ale druhý Karel, tedy autor sám. Důvodem bylo to, že se nikde nenašel portrét
Buška z Velhartic, podle kterého by
pan Tittl mohl postavu Buška vytvořit.
Levá část je věnována lidové architektuře a životu na statku, prohlédnout si
zde můžete třeba mlýn, u nějž se otáčí
mlýnské kolo. Dominantou této části
betlému je hřbitovní kostel Máří Magdalény ve Velharticích.
Na opravu právě tohoto kostela se
pan Tittl rozhodl věnovat vybrané dobrovolné vstupné k Velhartickému betlému. „Když jsem začínal řezat první
figury a když jsem viděl, jak se místní
lidé snaží, jak mají obrovský zájem pomoct zachránit kostel Marie Magdalenské, který je jen o necelé století mladší
než hrad, s manželkou jsme si řekli, že
betlém uděláme ze svých prostředků,
a že nad ním nebude hrad Velhartice,
ale že dominantou bude ten kostel.
A protože nám s manželkou nic neschází, a když nám bude sloužit zdravíčko, všechno vstupné z betlému věnujeme na opravu toho kostela,“ uvedl
řezbář. V době od 17. 7. 2009 do 27. 8.
2010 se na vstupném na opravu kostela
vybralo již 46 000 Kč.
pokračování na straně 2

Ve druhé polovině října 2010 proběhly na Staroměstském náměstí
v Praze trhy, na kterých se mohli kolemjdoucí setkat i s výrobky oceněnými regionální značkou. Z Moravského krasu se na trzích představily
produkty ze sdružení Včela pro Moravský kras a svíčky a mýdla od Václava Paráka. Značku ŠUMAVA originální produkt® prezentovaly dorty
z cukrárny Café Charlotte a vinuté

Máme rádi Šumavu
Podobně jako vy máme rádi Šumavu, a proto se snažíme tento turisticky
zajímavý region přiblížit co nejvíce lidem. S turistickou nabídkou oslovujeme
různé cílové skupiny a motivujeme je k výletům a hlavně k dlouhodobějším
pobytům.
Už léta působíme jako Regionální
organizace cestovního ruchu. Šumavu
představujeme jako přátelskou a pohodovou destinaci, která nabízí jedinečné
přírodní a kulturní zážitky za každého
počasí a v každé roční době. Vydáváme
proto různé tiskoviny, které nám pomáhají účinněji propagovat výjimečnou
krajinu okolo nás.
Nejnověji jsme zpracovali pro letošní
léto soubor územně členěných cyklotras
a nabídku aktivit za nepřízně počasí.
Připravili jsme už devět čísel pololetníku Doma na Šumavě.

Pro každého zábava

Tu tvoří siluety Boubína a Bobíku a pod
nimi linie lesů, potoků a řek.
Naši podporu mají i výrobci a poskytovatelé služeb. Už více než pět let
působíme jako koordinátoři značky
ŠUMAVA originální produkt®.

Myslíme nejen na turisty, ale také na
obyvatele Šumavy. Nově vytvořené
logo, coby součást vizuální identity Šumavy, mohou využívat zdejší obce nebo
města a také podnikatelé a další subjekty, kteří jsou zapojeni do cestovního ruchu. Získají ho na vyžádání. Logo ve
tvaru srdce symbolizuje kromě vřelého
vztahu obyvatel k Šumavě i její podobu.

Pravidelně aktualizujeme oficiální internetový portál turistického regionu
Šumava www.isumava.cz, který provozujeme. Zde jsou komplexní a aktuální
informace o regionu Šumava, o kulturním a společenském dění, památkách
a zajímavostech, možnostech ubytování
a stravování, tipy na výlety a mnoho
dalších informací.
Lyžařům pomáhá náš projekt Bílá
stopa. Na portálu www.bilastopa.cz je

k dispozici nejen popis běžeckých tras
s aktuální výškou sněhové pokrývky,
ale užitečná je i online mapa, kam se
načítají data z GPS přístrojů, nainstalovaných v rolbách, a lyžaři tak mají vždy
spolehlivý přehled, kdy které stopy
byly upraveny rolbou. V letošní sezoně
se návštěvníci mohou těšit na mapky
běžeckých tras ve zbrusu nové grafice,
které jsou volně a zdarma k dostání ve
většině šumavských infocenter.
Šumavu propagujeme na veletrzích
cestovního ruchu u nás i v zahraničí.
Unikátnost regionu tak dostáváme do
podvědomí návštěvníků například v Německu nebo Holandsku.
Turistům poskytujeme rady také v našem sídle ve Stachách, kde provozujeme
infocentrum a call centrum.
Veškeré své aktivity uskutečňujeme
v rámci projektu Turistický destinační
management Bavorský les – Šumava.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.
Regionální rozvojová agentura
Šumava, o. p. s.
www.rras.cz

perly od Hedviky Zahálkové. Přestože výrobci ze severomoravského regionu Górolsko Swoboda to měli do
Prahy nejdále, představili se na trzích
hned tři – rodina Zajacových s dřevěnými výrobky, Júlie Masnicová
s medovníčky a Dagmar Lachmanová s dekorativními perníčky. Z Polabí bylo možno ochutnat vína z Vinařství Lobkowicz Mělník či obdivovat
textilní ornamenty Marcely Ptačkové
či drátované výrobky Lady Borecké.
Prezentace výrobců byla umožněna
díky finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

V Jeseníkách vznikla
regionální značka
pro místní produkty
Regionálním koordinátorem se stalo MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Na
výběru názvu a symbolu značky,
kterým se nakonec stal fialový květ
zvonku jesenického,
se podíleli samotní výrobci
z regionu a další místní aktéři,
takže značka je
opravdu „jejich“.
Zásady a kritéria pro udělení značky vycházejí z jednotných pravidel,
která fungují v dalších dvanácti regionech v rámci Asociace regionálních
pokračování rubriky na straně 12
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Velhartický betlém
pokračování ze strany 1

sek nemůže v zimním období zůstat ve
venkovním výběhu, proto žije s námi
uvnitř chaty.
Obvykle ten nejmladší z naší psí
smečky devíti dobráckých bobtailů má
privilegium předvést se zájemcům a nechat si pohladit svůj chlupatý kožíšek
Maxipsa Fíka.
V zimě nám čas více dovolí si popovídat s hosty o různých verzích historie
chaty, mezi nimiž se snažíme nalézt tu

Patronem Velhartického betlému je
duchovní Zdislav Pešat a JUDr. Jiřina
Rippelová. Hlavním sponzorem je
Plzeňský kraj. Zájem podílet se na
vzniku betlému projevili také místní
občané a chalupáři. Prostřednictvím
koupě jedné z figur velhartického betlému tak přispěli k dokončení tohoto
projektu. V současnosti má každá figura již svého majitele. Majitel si svou figuru může kdykoliv vyžádat s tím, že
řezbář do betléma vyřeže do měsíce duplikát. Tento zajímavý betlém si můžete na vlastní oči prohlédnout v obchodě
pana Tittla ve Velharticích každý den
od 9 do 18 hodin.
Zdroj: Karel Tittl

Tradiční řemesla v Plzni
V říjnu 2010 se uskutečnil již
6. ročník Veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP.
Regionální rozvojová agentura Šumava zde prezentovala region Šumava
a značku ŠUMAVA originální produkt®. Největším lákadlem však byli
šumavští výrobci, kteří se mohou pyšnit právě značkou ŠUMAVA originální
produkt®. Své řemeslo zde ukázalo 14
výrobců a návštěvníci tak měli nejen
možnost nákupu certifi kovaných výrobků a produktů, ale také si mohli
prohlédnout, jak některé výrobky
vznikají. K vidění byla výroba skleněných vinutých perel, originální bižuterie, ručně stavěné keltské keramiky,
vyřezávaných figurek z lipového dřeva, soustružení na šlapacím soustruhu,

Hradní muzeum
Vydejte se na putování časem! Hradní muzeum vás zavede do dob pánů
z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří v průběhu
staletí sídlili v Českém Krumlově a měnili jeho tvář. K vidění bude i množství
cenných exponátů ze zámeckých depozitářů a v kinematografu budete moci
zhlédnout filmy z počátku 20. století.
Hradní muzeum si našlo místo v dosud nevyužité budově tzv. Hrádku
s věží na druhém zámeckém nádvoří.
Bude otevřeno po celý rok a své první
návštěvníky přivítá již 10. ledna 2011.
ně hub, jako novinku stehýnka z divokých kachen na polotmavém pivě Klostermann se slaninou a medem.
Pamětníci mohou porovnat chuť současného Šumavského bylinného vína

s tou, kterou pamatují z dob svého mládí.
No a děti se mohou potěšit a často
i pomazlit s Matýskem – vydrou malou,
vychovanou u nás od malého mláďátka,
původem z Asie (Aonyx cinerea). Matý-

pravou, jsme proto vděční za veškeré
informace, které nám mohou pomoci.
Rádi poradíme, kam se vypravit do
blízkého okolí, užít si jiskřivého sněhu.
Ale kdyby snad venku zrovna svištěla
fujavice, můžete učit naše papoušky
Koka a Pepíčka novým slovíčkům nebo
pohladit si budoucího představitele rysího mláděte – obrovitého zrzavého kocourka Garfielda.
Jsou ovšem i takoví, kteří teprve poté,
co se od hořícího krbu uprostřed lesa
propojí se světem notebookem, dovedou
vysadit z pracovního tempa, zklidněni,
že fi rma funguje i bez nich. Chápeme
je, a proto máme WiFi.
Těšíme se na všechny zimní hosty
a věříme, že od nás budou odcházet nejenom nasyceni, ale také plní zážitků.
Všichni z Turnerovy chaty

Interaktivní dílna
v Městském muzeu
Horažďovice
háčkování krajky, malování chodské
keramiky, sušené vazby a ruční výroby plyšových medvídků.
Hlavním sálem se linula vůně ze
stánku certifikovaného producenta hlívy ústřičné, kde mohli zájemci ochutnat
kulinářské speciality z této léčivé houby. U stánku Železnorudského pivovaru
nabízeli 3 druhy piv a cukrárna Charlotte připravila pro návštěvníky ochutnávku koláčů a kávu.
Regionální rozvojová agentura Šumava prezentovala společně s bavorským partnerem VHS Regen destinaci
Šumava & Bavorský les. K tomuto účelu byla vytvořena zcela nová grafika
expozice s velkoplošnými fotografiemi,
která oslovila mnohé návštěvníky. Velký
zájem byl především o noviny Doma na
Šumavě a mapy všeho druhu – cyklotrasy i zimní běžecké trasy. Veletrh
byl určitě přínosem pro všechny zúčastněné. Věříme, že rozdané materiály poslouží všem, kteří budou plánovat dovolenou na Šumavu a do Bavorského
lesa.
RRA Šumava, o. p. s.

Víme, že když se řekne muzeum, jistě si představíte pasivní procházení
mezi vitrínami a cedulkami se zákazy.
U nás si ale můžete i něco zajímavého
vyzkoušet, naučit se, a to v naší interaktivní dílně s názvem „Návrat k tradicím“, která je zaměřena na stará řemesla z Pošumaví. Co všechno si v dílně
vyzkoušíte? Můžete si utkat vlastníma
rukama kousek látky na tkalcovském
stavu se žakárovým nástavcem z konce
19. století. Vyčešete si kousek ostříhané
ovčí vlny a upředete nit na kolovrátku. Vyřežete si lžičku z polotovaru z lipového dřeva na stolici zvané „dědek“.
Zkusíte si paličkovat krajky podle různě
složitých vzorů.

Informace o dílně naleznete na stránkách muzea www.muzeumhd.cz/navrat
Otevírací doba muzea a interaktivní dílny v sezoně (červen–září): úterý – neděle 9–16 hod. Otevírací doba interaktivní dílny mimo sezonu (říjen–květen):
pondělí – pátek 9–15.30 hod. Do interaktivní dílny doporučujeme objednat se
telefonicky nebo e-mailem.
Městské muzeum Horažďovice
Zámek 11, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 512 271
muzeumhd@seznam.cz
www.muzeumhd.cz

Muzeum také představí množství
cenných exponátů ze zámeckých depozitářů – sbírka schwarzenberské gardy,
artefakty z mincovny a zbrojnice nebo
porcelán. Prohlédnout si budete moci
i maketu českokrumlovského hradu,
která zachycuje jeho podobu v polovině
16. století. Jedním z největších lákadel
muzea bude jistě torzo barokního relikviáře s kostrou sv. Reparáta z bývalého
kláštera minoritů v Českém Krumlově.
Tento relikviář bude součástí expozice
církevních památek. Prohlídkovou trasu
uzavře kinematograf, kde se budou promítat filmy z počátku 20. století. Tyto
filmy si natáčeli členové rodu Schwarzenbergů a dosud byly ukryty v depozitářích krumlovského a hlubockého
zámku.

Hradní muzeum se stane místem nejen pro vzdělávání, ale také pro relaxaci.
Ve studovně se můžete ponořit do historie a v kavárně v přízemí můžete posedět u kávy. Doslova třešničkou na
dortu budou nové neotřelé pohledy na
město z oken muzea. Městské panorama
se dvěma kostelními věžemi, které se
před vámi rozprostře, ukazuje dokonalou souhru architektury a krajiny.

Základní vstupné do muzea se bude pohybovat kolem 120 Kč. Celkem
29 místností, prostor a chodeb, které
tvoří muzeum, si budete moci volně projít sami, případně si vypůjčit audio
guide (přehrávací zařízení v podobě
sluchátka) a poslechnout si výklad.

Při vstupu do muzea se rázem ocitnete v 19. století. Historická muzejní instalace, zrestaurovaná kachlová kamna,
historická svítidla nebo repliky starých

Zdroj: Destinační management
Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2
tel.: +420 380 704 628
www.ckrumlov.cz/destination

Více informací získáte na internetové
adrese www.zamek-ceskykrumlov.eu.

Zimní čas na hradě
Kašperk
Po vydařené letní sezóně se hrad Kašperk začíná připravovat na zimu. Stejně
tak jako v posledních letech připravujeme pro návštěvníky zimní prohlídky
s doprovodným programem. Ty se budou konat v době od 28. 12. 2010 do
1. 1. 2011 denně vždy od 10 do 16.30
hod. Letošní zimní prohlídky jsou spjaté s výročím Zlaté stezky a celý povánoční program je i s tímto námětem
spojený.
Tématem hradních prohlídek i hraného představení bude humorný pohled na
dávnou historii vzájemných česko-bavorských vztahů. Co všechno způsobil
Karel IV., když nechal zbudovat z Kašperských Hor do Bavorska novou stře-

Naším záměrem je umožnit každému
poznat blíže běžné součásti života našich předků a hlavně děti seznámit s rukodělnou prací, se kterou se již těžko
setkají. U nás v dílně platí: Prosíme,
sahat!
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Zámecká restaurace je součástí renesanční části, pro hosty jsou zde připraveny dva krásné sály, Soudní a Erbovní,
k dispozici je také salonek. Přípravu jídel zajišťují kuchaři ocenění v mnoha
domácích i zahraničních soutěžích,
kteří jsou mimo jiné i členy Asociace
kuchařů a cukrářů ČR. Nabídka jídelníčku je složena z pokrmů české a staročeské kuchyně v moderní úpravě,
vyrobených z kvalitních surovin. V barokním křídle se pak ještě nachází Svatební sál, všechny tři sály lze využívat
k pořádání společenských oslav, setkání, svateb či firemních akcí.

muzejních vitrín dokonale vykreslí
obraz této doby. První dvě místnosti,
„Sál pánů z růže“ a „Sál krumlovských
vévodů“, vám představí šlechtické rody,
které v Českém Krumlově sídlily. Pokud
postoupíte dále, vkročíte do kanceláře
správy velkostatku, do kanceláře ředitele schwarzenberské správy a jeho bytu.
Dodržená původní dispozice pokojů, ale
i barevnost omítek ve vás vzbudí dojem,
jako by si úředník zrovna někam odskočil a každou chvíli se vrátí.

Na Turnerově chatě se těšíme na zimu!
Pod sněhovým příkrovem se mění nejen vzhled divoké říčky Vydry a jejího
okolí, ale i atmosféra na Turnerově chatě. U praskajícího krbu si běžkaři suší
rukavice a ve vzduchu se vznáší vůně
svařeného vína. Abstinenti mají nejraději husté horké šťávy z ovoce anebo
horkou čokoládu z plnotučného mléka.
Lívance s teplým žahourem ze Šumavských borůvek v zimě pohladí žaludek.
A pro vyhládlé jedlíky máme, kromě
proslulé hřibové polévky z letošní skliz-

.......... Strana 2

Poznejte starou
tvář Šumavy
Množství jedinečných fotografií nekorunovaných králů šumavských fotografů – Josefa a Františka Seidlových
– můžete obdivovat přímo v jejich ateliéru, v Museu Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově.
Expozice ateliéru Seidelových vás
překvapí svou autenticitou, nejen nepřeberným množstvím unikátních dobových snímků, ale také fotopohlednic,
skleněných negativů, dochovanými
a stále funkčními fotoaparáty, zvětšovacími přístroji nebo zařízením fotokomory. Atraktivitu unikátní sbírky umocňují Seidelovy osobní poznámky,

dověkou „dálkovou obchodní silnici“
neboli kašperskohorskou větev Zlaté
stezky.
Zimní prohlídky skýtají možnost podívat se na hrad Kašperk i o svátečním
čase. Přijďte načerpat kousek příjemné
povánoční atmosféry a strávit nezapomenutelný zážitek na klidném šumavském hradě. Více informací na adrese
www.kasperk.cz.
Veronika Rosecká

deníky, knihy zákazníků i původní zařízení bytu.
„Starou“ Šumavu můžete obdivovat
i v novém kalendáři tohoto muzea pro
rok 2011. Sto let staré snímky Blanska,
Železné Rudy, Stožce nebo Kvildy vás
provedou divokou i romantickou Šumavou. Kalendář je v prodeji v Infocentru
Český Krumlov nebo v Museu Fotoateliér Seidel.
Více informací na www.seidel.cz.

Zámek Hrádek
opět ožívá
V červnu 2010 byl po dlouhých 50
letech znovu otevřen zámek v Hrádku
u Sušice. Objekt je považován za malou
učebnici architektury, neboť zde na
sebe harmonicky navazují všechny vývojové architektonické slohy, které ve
výsledku vytváří jednotný, harmonický
areál. Vývoj začíná pozdně gotickými
sklepy, pokračuje přes starý renesanční
zámek až k velkolepé barokní přístavbě,
která je pak zčásti přestavěna ve stylu
klasicismu.

V expozici muzea jsou umístěny osobní
předměty Fr. Pravdy, dále dobové fotografie Hrádku, liturgické předměty
a ornáty, které mají vztah k zámecké
kapli sv. Valburgy, a archeologické vykopávky z nejbližšího okolí zámku.
Do muzea je vstup s průvodcem, který
návštěvníkům objasní historii zámku
a provede je nejzajímavějšími částmi
objektu. Na dobu adventní a předvánoční připravujeme tématické prohlídky
zaměřené na Advent a Vánoce v Pošumaví, šumavské vánoční zvyky atd.

V zámku je vyhrazen prostor pro Muzeum Františka Pravdy, kněze, vychovatele a spisovatele, který působil na
Hrádku v 2. pol. 19. století. Jeho knihy
popisují život lidu v Pošumaví a část
jeho tvorby je věnována také dětem.

Hotel nabízí ubytování v historicky
vybavených pokojích. V renesanční části jsou pokoje zařízené nábytkem ve stylu tudorovské renesance a anglického
chippendalu, v barokní části jsou pak
pokoje ve stylu francouzského rokoka
a Ludvíka XV. Hosté mohou vybírat
z nabídky pokojů Classic, Exclussive,
De Luxe a Královských apartmá.
Barokní kaple je zasvěcená sv. Valburze a je skutečně perlou zámku, jedině zde se totiž dochovalo původní vybavení. Postavena byla v roce 1775,
hlavní oltář s obrazem sv. Valburgy je
zhotovený z umělého kamene, dále jsou
v kapli obrazy z 18. a 19. století. Každý
první pátek v měsíci se v kapli slouží
mše svatá. Pořádají se zde svatby, křtiny
či koncerty. Nejbližšími kulturními příležitostmi budou dva adventní koncerty,
a to 10. a 17. prosince.
Bližší informace naleznete na adrese
www.zamekhradek.cz.

Vimperk má po 43 letech opět svůj pivovar
Vimperk se opět zařadil mezi místa,
kde se vaří pivo. Pod názvem Šumavský pivovar byl v pátek 20. srpna 2010
slavnostně otevřen minipivovar s restaurací, který najdete hned pod náměstím Svobody ve Steinbrenerově ulici a který vaří piva značky ŠP Vimperk.
Šumavský pivovar je rodinným podnikem manželů
Ing. Ivana a MUDr. Aleny
Hojdarových. Pivovar můžete navštívit každý týden
od čtvrtka do neděle.
Na místě vařené a jinde
neprodávané pivo se vaří
v prostoru restaurace před
očima hostů v dvouhektolitrových nerezových varnách
s měděným oplechováním,
dále kvasí v klasické otevřené spilce a následně dozrává v ležáckých sudech v historických sklepích.
Roční výstav současného minipivovaru
je 300 hl ročně. Vyrábí se nefiltrovaná
a nepasterizovaná piva bez jakýchkoli
umělých přísad a konzervačních látek.
Základní sortiment, jehož receptury
vycházejí z tradičních postupů vaření
českého spodně kvašeného ležáku,
nabízí světlý a polotmavý ležák a tmavý speciál. Příležitostně se vaří i další
speciální druhy piv.
Právo vařit pivo udělil Vimperským
císař Ferdinand I. Habsburský v roce
1549, který v té době vimperské panství vlastnil. V roce 1552 dokonce
vyňal z vimperského panství pivovar
a ten byl prodán městu. Koncem 16. století ale již tzv. zámecký pivovar, tentokráte už jako součást rožmberského
panství, opět fungoval. A měšťanům

právo vařit pivo znovu potvrdil roku
1598 Petr Vok z Rožmberka. Vaření
měšťany se brzy přeměnilo ve vaření
Měšťanského pivovaru, po změnách ve
vlastnictví panství se staletí vařilo též
v zámeckém Schwarzenberském pivovaru. Vše ale skončilo v 50. a 60. letech
20. století. Poslední pivovar
(Schwarzenberský, po znárodnění patřící pod Jihočeské pivovary) byl uzavřen
v roce 1967. Takže Šumavský pivovar navazuje na tuto
tradici. Proto je jedním
z jeho mot „Navazujeme na
tradici“.
Dům, ve kterém se nachází pivovar, pochází z dob
založení kostela a zvonice
na přilehlém náměstí ve
14. století. V poslední době byl ale
dům ve velmi špatném technickém
stavu. Po jeho odkoupení současnými
majiteli v roce 2008 začalo plánování
jeho komplexní rekonstrukce. Stavební práce byly zahájeny v září 2009.
Vzhledem k tomu, že dům byl ve
značně špatném stavu, byla rekonstrukce značně náročná a rozsáhlá:
dům získal nový krov a střechu, nově

.

V Prachaticích se ani
v zimě nudit nebudete
Prachatice jsou malým městem v Bráně Šumavy, ale mají co nabídnout svým
návštěvníkům také v zimních měsících.
Ať už procházku zasněženým městem
plným renesančních památek a zákoutí,
nebo návštěvu Adventních nedělí, které
v letošním roce začínají 28. listopadu
a končí v předvečer Štědrého dne a nabízejí mnoho krásných koncertních zážitků na Velkém náměstí pod vánočním stromem s jesličkami a anděly. Na
vánočním trhu si právě v tento den můžete od dopoledních hodin koupit i různé tradiční výrobky a ozdobit si jimi
štědrovečerní stůl. Když vezmete s sebou děti nebo babičky a dědečky, navštivte na své procházce v centru města
také betlém v kostele sv. Jakuba. A pokud vám chlad „zaleze za nehty“, ohřátí najdete třeba v muzeu České loutky
a cirkusu, v Prachatickém muzeu, v Galerii a muzeu paličkované krajky, galerii
Dolní brána a také u nás v informačním
centru v místech historické renesanční
radnice, kterou vás provedeme velmi
rádi. S vánoční a zimní atmosférou se
setkáte v mnoha obchůdcích či kavárničkách, cukrárnách nebo hostincích
v centru města Prachatice.
Návštěvníky se sportovním duchem
potěší naskočení do bílé stopy už na
okraji města. Vystoupáte tak na nedaleké Libínské Sedlo, kde se můžete občerstvit. Vyznavači sjezdového lyžování
zde najdou dvě sjezdovky vhodné pro rodiny a děti (www.sjezdovkalibin1096.cz).
O ty se vám postarají instruktoři lyžařské školičky (+420 388 313 131). Z Li-

V říjnu 2010 byla Vimperskému pivu
udělena ochranná známka ŠUMAVA
originální produkt ®, čímž se pivo
z Vimperka zařadilo mezi výrobky vyznačující se svou kvalitou a vazbou na
region Šumavy.
Závěrem tedy nelze než Šumavskému pivovaru popřát pivovarské „Dej
Bůh štěstí !“
Ing. Ivan Hojdar

bínského Sedla na běžkách vystoupáte
dále po upravené trase na Sedélko pod
Libínem a okruhy k tomu navazující
v délce více jak 10 km.
Utrmáceným návštěvníkům pak
udělá jistě dobře návrat do města a relaxace v prachatickém bazénu se skluzavkou pro malé a plaveckými dráhami pro dospělé či párou v areálu.
V blízkosti najdete bar U Jablečňáka
se saunou třeba pro celou partu. Abyste si užili odpočinku plnými doušky,
můžeme doporučit nedaleko od centra
relaxační centrum hotelu Albatros se
saunou, whir poolkou i bazénkem
v jednom. Kdo se nechce hned namočit, potěší ho zde dva sportovní squashové kurty.
Dojde-li vám inspirace, nezapomeňte
se vrátit k nám do infocentra, kde vám
poradíme další místa, která stojí za navštívení.
Infocentrum Prachatice
Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice
tel.: +420 388 607 574
www.prachatice.cz

Plzeňský kraj – turistů ráj i v zimě
I když staročeské přísloví v zimě
radí zůstat za kamny, neplatí to doslova. Zvláště, když Šumava nabízí tolik
zimních radovánek. V teple domova si
ale už můžete vybrat, kam v zimě vyrazit. V tom vám může být skvělým rádcem turistický portál Plzeňského kraje
www.turisturaj.cz.

byla provedena většina stropů v nadzemních podlažích a kompletně byla
také změněna vnitřní dispozice. Byly
ale zachovány původní historické
sklepy a kamenné zdi, kde je umístěn
pivovar, a vnější vzhled domu byl navrácen do původní historické podoby.
Bylo také zachováno zajímavé výškové uspořádání jednotlivých podlaží,
které sestává z několika propojených
„půlpater“.
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Ten obsahuje informace o Plzeňském
kraji a jeho nabídce určené nejen pro
turisty a návštěvníky, ale i pro občany
regionu. Zimní nabídku najdete pod
symbolem sněhové vločky. Kdo si chce
zalyžovat nebo se pobavit jízdou na
snowboardu, najde na portálu seznam
všech lyžařských areálů a snowparků
ležících na území Plzeňského kraje,
tedy jak areály na Šumavě, tak v Českém lese. „U každého ski areálu jsou
uvedeny podrobné informace o počtu,
délce a náročnosti sjezdových tratí,
otevírací době a nabídce doplňkových
služeb, jako jsou půjčovny lyží a snowboardů či servisy lyží. Nechybí ani informace o dostupnosti areálu skibusem.
Má-li areál svoje webové stránky, je
odkaz na ně samozřejmostí,“ vysvětluje
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajského úřadu Plzeňského kraje Ilona
Šnebergerová. Portál samozřejmě nabídne v zimě také aktuální informace
pro běžkaře.
„Snowparky jsou ale uvedeny nejen
na internetu. Díky realizaci projektu
Komplexní propagace Plzeňského kraje, který podpořil Regionální operační
program, jsme vydali brožurku Plzeňský kraj – Netradiční sporty, kde jsou
informace o snowboardingu, ale i dalších adrenalinových sportech. Brožurka
je dostupná na informačních centrech
v kraji,“ doplňuje Ilona Šnebergerová.

Komu se nebude chtít v zimě sportovat, najde na portále informace o tom,
jak se pobavit v teple. Na stránkách
www.turisturaj.cz je seznam bowlingových center, krytých bazénů a wellness
center i s kontakty. Nechybí ani nabídka
gastronomických specialit regionu včetně seznamu lihovarů a pivovarů v kraji.

Kromě statických informací portál
nabízí interaktivní vyhledávání tras
k turistickým cílům plzeňského regionu
podle různých kritérií. Vyhledávat lze
též různé typy akcí podle předem zadaných požadavků. Turistů ráj je navázán
na aktualizované databáze historických
památek, ubytovacích a stravovacích
zařízení, sportovišť, půjčoven, informačních center a servisů. Je dostupný
kromě češtiny ještě v dalších osmi jazykových mutacích, které byly vytvořeny stejně jako nová grafika portálu
díky realizaci projektu Zkvalitnění turistického portálu Plzeňského kraje spolufinancovaného Evropskou unií.
Zdroj: Krajský úřad Plzeňského
kraje, oddělení cestovního ruchu

Doma na ŠUMAVĚ.....

Zima 2010/2011 – číslo 9

Zeptejte se místních

České Vánoce
v kuchyni
To je název dvou knih, ve kterých naleznete mnoho zajímavých
receptů, zapomenutých zvyků
a tradic. První kniha připomíná
vánoční čas v dobách minulých
i současných v oblastech Chodska
a Pošumaví, převážnou část knihy
tvoří ne příliš obvyklé, ale tradiční recepty vyzkoušené generacemi. Druhá kniha popisuje jednotlivé vánoční svátky, s nimi spojené
rituály a jídla, tradiční i netradiční, která se k jednotlivým dnům
připravovala. Knihy vydává nakladatelství ARGO.

DOMÁCÍ MLÉČNÁ
ČOKOLÁDA
Přísady: 300 g ztuženého tuku, 300 g
moučkového cukru, 120 g sušeného
mléka, 100 g kakaa

Největší šumavské středisko Špičák
rozšířilo před letošní zimní sezonou
své nejpopulárnější sjezdovky č. 2
U Zalomeného a č. 3 Slalomová. Lyžaři tak budou moci jezdit s mnohem delšími oblouky, zároveň se zvýší bezpečnost na sjezdovkách. „Spodní části
těchto sjezdovek jsme rozšířili téměř

o 15 metrů. Minimální šířka je nyní
30 metrů a sjezdové trati tak budou vyhovovat i náročným vyznavačům carvingového stylu,“ uvedl majitel areálu
Vladimír Kasík.

na 520 korun. „I nadále zůstáváme
spolu s dalším šumavským areálem
Lipno nejlevnějším z TOP lyžařských
středisek (pět hvězdiček v nezávislém
hodnocení společnosti SITOUR)
v ČR. Výrazně nižší cenu máme
i oproti střediskům v německé části
Šumavy,“ uvádí Kasík. Jednodenní
jízdenka na Špičáku je stále o desetinu
levnější než průměrná cena této jízdenky v TOP českých lyžařských střediscích. Po vzoru alpských středisek
přichází v letošní sezoně Špičák s rozšířeným pásmem časových jízdenek.
Nově se k dvouhodinovému lyžování
dají pořídit i tří a čtyřhodinové permanentky.
Společnost Sport Service, která špičácký areál provozuje, letos do vylepšení infrastruktury investovala cca
3 miliony Kč. Pomohl jí také Plzeňský
kraj, který financoval opravu cesty ve-

Přísady: 300 g polohrubé mouky, 300 g
hery, 250 g máku, 2 žloutky

Pro sezonu 2010/2011 nabízí Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s.,
v úzké spolupráci s Regionálním sdružením Šumava, Správou NP a CHKO
Šumava, Jihočeským a Plzeňským krajem a v neposlední řadě s dotčenými obcemi a městy, již časem prověřené produkty:

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

Ze všech surovin vypracujeme hladké
těsto. Zabalené ve folii necháme
v chladu odpočnout. Pak vyválíme
stejně velké kuličky, po čtyřech
k sobě přitiskneme a každou kuličku
prstem zmáčkneme. Tím nám vzniknou čtyřlístky. Potřeme je bílkem,
v troubě se spečou k sobě. Hotové
zdobíme ušlehaným bílkem a sušenými brusinkami.

údaje získané z GPS přístrojů, tzn. kdy
byla dotazovaná trasa naposledy upravena. Tvar SMS a kódy oblastí jsou uvedeny na webu Bílá stopa. Poskytovatelem služby je společnost T-mobile.

Zcela zmodernizovaný skiareál Kašperské Hory leží na jihovýchodním
okraji města Kašperské Hory, z centra
města je to asi 1 km po místní komunikaci. Tento areál je vhodný především
pro rodinky s dětmi a lyžaře, kteří preferují pohodové terény. Nabízíme dva
nové dvoukotvové vleky a jeden single
vlek. Sjezdovky jsou široké a vždy dokonale upravené. Odvážlivci si mohou
zařádit na boulích, skocích i různých
překážkách.

doucí z hlavní silnice k parkovištím
střediska.
Špičák také plánuje vybudování další sedačkové lanovky na spodním úseku
sjezdovky č. 4 Šance. Vedla by do zhruba poloviny svahu, pod jeho prudkou
část, kde se i nadále počítá s boulovým
svahem pro freeridery. Vznikne nová
trať, profilem nejvíce vhodná pro rekreační lyžování a rodiny s dětmi. V zimě
2013 by nová lanovka měla přepravit
první lyžaře.
Na Špičáku je letos k dispozici pět
hlavních tratí o celkové délce 8,4 km
včetně nejprudší sjezdovky v ČR – Šan-

Šumava je lyžařským rájem, a to jak
pro sjezdové lyžování, tak i pro běžky.
Na Šumavě se nachází nejrozsáhlejší síť
udržovaných značených tras pro lyžaře
u nás. Většina z téměř 500 km udržovaných tras se nachází na území Národního parku Šumava.

dejní cena sezónní samolepky je 30 Kč
a odznaku 100 Kč. Každý, kdo si koupí
samolepku nebo odznak v některém
z informačních center na Šumavě, přispěje na úpravu lyžařských tras.

• Mapky lyžařských stop
jsou letos ve zbrusu novém
vizuálním stylu a s novým
logem Šumavy.

Turisté mají u svých ubytovatelů
v turistickém balíčku „zakomponován“
vedle stravy a ubytování také zpravidla
týdenní skipass a dopravu „na kopec“
Hochficht a zpět.
Obrovským lákadlem, které nemá
v České republice obdoby, je bruslení po
přehradní nádrži Lipno, kde je pravidelně upravována 11 km dlouhá dráha,
široká cca 4–6 metrů. Potkáte zde ved-

Mapky jsou pouze orientační,
obsahují aktualizované mapové podklady a užitečné kontakty na subjekty v daném území. K dostání jsou bezplatně na
informačních centrech v regionu nebo
v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách www.bilastopa.cz.

• Provoz šumavské magistrály – koor-

dinovaná úprava jednotlivých úseků/
okruhů, které tvoří ve výsledku jednu
propojenou magistrálu, centrální tepnu
přes Šumavu od Železné Rudy po Lipno (přes 100 km upravených tras).
Aktuální informace jsou v sezoně zveřejněny na www.bilastopa.cz.
Regionální rozvojová agentura
Šumava, o. p. s. & Regionální sdružení
Šumava, tel.: +420 380 120 270
www.bilastopa.cz

ce, jejíž nejstrmější část má sklon více
jak 40 stupňů. V celém areálu lze v současnosti zasněžovat až 80 procent tratí.
Přepravu zajišťuje zejména čtyřsedačková lanovka o délce 1272 metrů s kapacitou 2400 osob za hodinu a také
10 dalších vleků s celkovou kapacitou
5500 přepravených osob za hodinu.
I nadále bude pokračovat spolupráce
s areálem Nad Nádražím, především
co se týká služeb lyžařské školy a hlídání dětí.

Pro děti je připraven nový dětský
park s pojízdným kobercem, kolotočem, provázkovým vlekem a spousta
dalších zábavných atrakcí, jako jsou
pohádkové a zvířecí slalomové dráhy
s podjezdy a tunely, snowtubing, moderní výukové pomůcky pro děti a dětský
koutek s vyhřívanou hernou. Horkou
novinkou pro letošní sezonu bude slalomová trať s profesionální časomírou.
U nás si můžete i trošičku zazávodit,
sjet mezi brankami a srovnat svůj čas
s přáteli. Celosezonně kvalitní sněhové
podmínky jsou zajištěny moderním
systémem technického zasněžování,
který pokrývá 100 % sjezdovek.

Mgr. Karel Samec,
Ski areál Špičák
www.spicak.cz

Zimní dovolená
v Horní Plané
Již desátou sezonu místní ubytovatelé s úspěchem provozují úspěšný projekt „Spěte u nás, lyžujte v Rakousku“.
Myšlenkou je využití levných „hornoplánských“ hotelů a penzionů a kvalitní, chutné české gastronomie, společně
se špičkovým rakouským lyžařským
areálem Hochficht (popř. Kramolín).

• Prodej samolepek a odznaků – pro-
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Zábava pro děti i dospělé … to je Rodinná pohoda na Lipně
Skiareál Lipno je moderní lyžařské pas až 50 % a další slevy (vstup do aquaskiareál Kašperské Hory

Středisko stále patří k nejlevnějším TOP areálům v ČR

BÍLÁ STOPA na Šumavě

MAKOVÉ ČTYŘLÍSTKY
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Ski areál Špičák rozšířil sjezdovky

Také snowboardisté již nebudou muset v cestě do snowparku projíždět
horní část areálu, ale přímo ze zalomeného vleku se dostanou k překážkové
dráze nově vytvořeným koridorem
v lese. Díky tomu se rozvolní prostor
i na ostatních tratích. Nejvyužívanější
jednodenní jízdenka přijde na Špičáku

Tuk rozpustíme v kastrůlku na plotně
a dáme stranou. Tuk se nesmí vařit.
Nyní přimícháme cukr, mléko a kakao. Dobře čokoládu promícháme
a nalijeme do připravených formiček.
Čokoládu jsme dělávali dvakrát. Před
Mikulášem a před Vánocemi. Formičky s čokoládou jsme naskládali na
plech a odnesli ven na sníh, aby čokoláda rychle ztuhla. Chodili jsme ji ven
hlídat, občas ji totiž venku sežral pes.
To se stalo Aleně Jeřábkové, jejich lovecký pes jim čokoládu z formiček
vykusoval.

.

Souběžně s bruslařskou dráhou vede
po jezeře rovněž dvojstopa pro běžecké
lyžování. Trasy v okolí Horní Plané
patří spíše k těm turistickým s krásnými výhledy na zamrzlou hladinu Lipna
a panorama Šumavy, navazují na lyžařský areál v rakouském Schönebenu
a na síť lyžařských stop, tzv. šumavskou magistrálu, propojující celou Šumavu od Lipna až po Železnou Rudu.
Aktuální informace o jejich údržbě
jsou k dispozici na www.bilastopa.cz.
Příjemný večer se dá strávit v některé
z místních hospůdek nebo aktivně
v Bowling restaurantu, kde vedle 3 drah
naleznete také šipky, stolní fotbálek
nebo velkoplošnou projekci.
Co se týče relaxace a odpočinku, lze
využít např. služeb 17 km vzdáleného
aquaparku ve Wellness Hotelu Frymburk, kde naleznete bazén s vířivkami,
klouzačkami, divokou řekou, saunu,
solnou jeskyni, můžete si zde dopřát
i masáže.

le bruslících jednotlivců také maminky
s kočárky, sportovce i amatéry, kolaře
i vyznavače kitingu. Senioři a pohodlnější jedinci volí raději procházku po
ledě či posezení u teplého šálku.
Malé i velké děti mohou využít upravené plácky pro hokej či krasobruslení.
Nemáte-li svoje brusle, nevadí, je možno si je zapůjčit na náměstí v půjčovně.
Nástupní místa na dráhu jsou v Horní
Plané, Hůrce a Jenišově, vždy jsou
označena cedulemi.

Pokud se návštěvníci našeho města
ubytují v zařízení, které je označeno samolepkou s logem medvěda, mohou využít pobytových slev v provozovnách
(obchody, restaurace, služby) označených stejným logem. Seznam těchto
ubytovatelů je uveden na stránkách města Horní Plané www.sumava-lipno.eu,
nebo si jej můžete vyžádat v informačním centru na náměstí v Horní Plané.
Infocentrum Horní Planá

Všichni návštěvníci mohou pohodlně
a zcela zdarma zaparkovat přímo u areálu. Oblíbenou nabídkou je v Kašperských Horách večerní lyžování, které
je v provozu denně a zpříjemní vám jej
také bistro u dolní stanice vleku.
Milovníci běžek jistě uvítají upravené běžecké tratě. Od parkoviště jsou
pro vás připraveny příjemně náročné
okruhy pro běžecké lyžování, jsou pře-

hledně značené a nabízejí pěkné výhledy na šumavskou krajinu.
V nabídce skiareálu jsou samozřejmostí služby půjčovny, servisu a lyžařské školy. Půjčovna nabízí vybavení
pro sjezdové a běžecké lyžování i snowboarding. Lyžařská škola pro děti i dospělé je zabezpečována profesionálními instruktory lyžování. Zatímco si
vy dospělí naplno užijete lyžování,
vaše děti budou pod pečlivým dohledem našich kvalifikovaných instruktorů. Nechte si vaše děti hrát na sněhu
a slunci!
Atraktivní službou skiareálu jsou
také skibusy z Klatov, Písku, Plzně,
Příbrami, Strakonic, Sušice a Horažďovic. Jedná se o pohodlnou dopravu do
skiareálu přímo pod sjezdovku a zpět.
Rezervace míst a informace na tel.
+420 737 222 456, není potřeba nic víc,
než si udělat čas.
Veškeré aktuální informace naleznete na stránkách www.skikasperky.cz
nebo na telefonu +420 737 222 456.
Radka Záhořová
Snowhill, a. s.

Ski areál České Žleby
Ski areál České Žleby je nevelké lyžařské středisko v překrásné přírodě
jihovýchodní části Národního parku
Šumava.
Ski areál nabízí svým návštěvníkům
především lehké tratě vhodné zejména
pro rodiny s dětmi, lyžařské výcviky
apod. K tomu slouží dva lyžařské vleky
a několik sjezdových tratí v délce
od 400 do 600 m. Sjezdové tratě jsou
pravidelně strojově upravovány, navíc
na polovině tratí vylepšuje sněhové
podmínky systém umělého zasněžování. Přírodního sněhu zde však v nadmořské výšce okolo 950 m bývá v hlavní sezoně zpravidla dostatek. To
umožňuje i velmi oblíbenou jízdu ve
volném terénu – freeride. Vydovádět se
můžete i v nově budovaném snowparku,
který nabízí několik skoků, přejezdů,
beden apod. Ve spodní části areálu je
i prostor pro trénink nejmenších začínajících lyžařů a snowboardistů. Místní
Ski klub zde provozuje lyžařskou
a snowboardovou školu, kde je nabídka
zdokonalení se v jízdě i ve skoku pod
vedením instruktorů. Ve Ski areálu je
možno si i odpočinout, posedět a posílit

středisko zaměřené na rodiny s dětmi,
začátečníky a školní lyžařské kurzy, kterým nabízí maximum pohodlí. O komfortní a rychlou přepravu na sjezdovky
se starají 3 čtyřsedačkové lanovky
a 3 kouzelné pojízdné koberce v dětském
hřišti. Sedm přehledných sjezdovek
o průměrné délce 1 km s nenáročným
profilem jsou zárukou bezpečí a zábavy
při jízdě na lyžích. Pro snowboardisty je
připraven modernizovaný snowpark
s novými překážkami pro začátečníky
i zkušené jezdce, netradiční formu zábavy zažijete na nové snow-crossové dráze. Klenotem skiareálu je nejmodernější
výukové hřiště v ČR – Foxpark kapitána
Lipánka využívající trendy lyžařské výuky z alpských středisek. Pro běžkaře je
strojově upravováno 40 km stop. U bezplatného centrálního parkoviště přímo
u lanovky naleznete restaurace, après
ski-bary, lyžařskou školu, půjčovnu, skiservis a další služby. V těsné blízkosti se
nachází Aquaworld, bobová dráha, animační programy, bowling, wellness,
sportovní hala a na zamrzlém lipenském
jezeře 11 km dlouhá upravovaná bruslařská dráha.

Skiareál Lipno je díky ubytovací kapacitě 3500 lůžek v okolí sjezdovek
skvělou volbou pro rodinnou zimní dovolenou. Ubytovací zařízení nabízejí výhodné pobytové balíčky se slevou na ski-

Zima není jen o lyžování
Občanské sdružení Centrum volného
času Šumava 2000 funguje v Kašperských Horách na náměstí již čtvrtým rokem a nabízí celoročně krásné
herny pro děti a spoustu zajímavých aktivit nejen pro děti,
ale i pro dospělé. Na stránkách
www.SUMAVA-VOLNYCAS.cz
sledujte stále aktualizovaný
přehled akcí. Zde pro vás
máme malou ochutnávku našich nejbližších akcí:

• CVIČENÍ PRO ŽENY – Zumba

a balanční podložky T-BOW – od 16. 11.
po celou zimu každé úterý a čtvrtek od
19 do 20 hodin pod vedením certifikované cvičitelky, doporučujeme rezervovat předem, otevřeno pro veřejnost.

• VÁNOČNÍ DÍLNA – v termínu

6.–8. 12. 2010 každé odpoledne od 16
do 18 hodin přijďte nasát vánoční atmosféru. Ozdobíme si perníčky, vyrobíme
adventní věnec, naučíme se pracovat se
včelím voskem a dozvíme se, jak trávili Vánoce naši předkové. Doporučujeme
rezervovat předem, sraz vždy v 16 hodin
v Centru volného času.

•
se v místním občerstvení. Hned pod
vleky je prostor pro bezplatné odstavení vašeho automobilu, ať už přijedete
směrem od Volar nebo od Strážného.
Provozovatel Ski areálu se taktéž podílí na zřizování, údržbě a úpravě lyžařských běžeckých stop v širokém okolí,
a tak je i pro vyznavače bílé stopy stanoviště areálu ideálním nástupním místem. Okolí Českých Žlebů tedy nabízí
pro milovníky zimy rozmanitou nabídku možností sportovního a turistického
vyžití, ať jsou to sjezdovky nebo běžky,
navíc v jedinečné přírodě NP Šumava.
Ski klub Šumava Volary, o. s.
tel.: +420 723 510 041
www.skizleby.cz

ŠUMAVSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ
VÍKEND v termínu 17.–18. 12. 2010:
17. 12. 2010 – ZIMNÍ ŠUMAVA – projekce nejkrásnějších snímků zimní Šumavy od uznávaného fotografa Šumavy

parku, půjčovna lyžařského vybavení,
skiservis, hlídání dětí v dětském koutku).
Lyžařské pobytové balíčky pro rodiny
a školy se slevou na skipas až 50 %, ubytování se skipasem od 389 Kč/den.
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Zeptejte se místních

České Vánoce
v kuchyni
PERNÍČKY ZDOBENÉ
SUŠENÝM OVOCEM
Přísady: 400 g hladké mouky, 120 g
moučkového cukru, 150 g medu, 2 vejce, ½ lžičky sody, 1 lžíce rumu, 1 lžíce
kakaa, perníkové koření

Lipno bez bariér aneb lyžování
pro handicapované
Od letošní sezony si mohou naplno
dopřát zimních radovánek ve Skiareálu
Lipno také handicapované osoby.
V rámci projektu „Lipno bez bariér“,
podpořeného Ministerstvem pro místní
rozvoj z Národního programu podpory
cestovního ruchu, pořídí Skiareál Lipno
speciální lyže a monoski, které umožní
lyžování osobám se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením.
Kontakt: Lipno nad Vltavou 307
mobil: +420 731 410 800
www.lipnoservis.cz

Vládi Hoška, začátek v 17.00 hodin ve
společenské místnosti v Aparthotelu
Šumava 2000.
18. 12. 2010 – VÝPRAVA NA SNĚŽNICÍCH – se zkušeným strážcem NP Šumava do míst, kam byste se „po
svých“ v tuto roční dobu jen
těžko dostávali, začátek v 10.00
hodin, místo srazu bude upřesněno na webu podle aktuálních
sněhových podmínek.

• VÁNOČNÍ A ZIMNÍ OD-

POLEDNÍ PROGRAMY PRO DĚTI
– v období mezi vánočními svátky od
27. do 30. 12. 2010 a po celou zimu od
3. 1. do 18. 3. 2011 odpoledne od 15.30
do 18 hodin (až vás přestane bavit lyžování) je pro děti připraven program plný
her, písniček, pohybu, tvořivé práce
a zábavy). Programy jsou vhodné pro
děti od 3 do 10 let.

Zaděláme vláčné těsto a uložíme minimálně na den do chladu. Těsto můžeme skladovat v lednici i déle, dobře
se rozleží. Těsto vyvalujeme na pomoučeném vále a vykrajujeme různé
tvary. Srdíčka, kytičky, atd. Upečené
perníčky potíráme rozšlehaným vajíčkem. Ty, které budeme zdobit bílkovou polevou, nemusíme potírat vůbec.
Perníčky uložíme do krabice a počkáme do druhého dne, pak teprve začneme zdobit. To aby se nám bílková poleva neloupala.
Na polevu utřeme bílek s moučkovým cukrem do husté pěny a štětcem
nanášíme na perníčky. Dozdobíme
sušenými brusinkami, pistáciemi,
mákem nebo meruňkami. Z tohoto těsta můžete upéct více variant perníčků.
Třeba hotové perníčky polepit papírovými obrázky, nebo před pečením jednoduše ozdobit mandlemi.

SNĚHOVÉ VĚNEČKY
NA STROMEČEK
Přísady: 5 bílků, několik kapek citronové šťávy, 150 g moučkového cukru, 150 g pískového cukru
Z bílků ušleháme tuhý sníh a postupně, za stálého šlehání, přidáváme pís-

• LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA S DOPOLED-

NÍM PROGRAMEM PRO DĚTI – naučte děti základy lyžování zábavnou
formou her a výuky. Program je rozdělen na dopolední hrátky v Centru a odpolední lyžařskou výuku na svahu ve
skiareálu Lišák v Kašperských Horách.
Na 15 dětí max. 5 instruktorů, vyhřívaná klubovna během celé doby výuky,
hodné tety, které jsou neustále „po
ruce“, a spousta dalších výhod pro vás
i vaše děti. Termíny najdete na našem
webu.
Mimo plánované akce si k nám mohou děti s rodiči přijít kdykoli pohrát do
krásné velké herny 100m 2. Samozřejmostí je i zajištění hlídání dětí v jakoukoli dobu. O chod Centra se momentálně
starají dva stálí zaměstnanci a přibližně
8 dalších externích spolupracovníků,
kteří společně zajišťují celoroční chod
a služby na profesionální úrovni.
Kontakty: Centrum volného času
Šumava 2000, Náměstí 7 (nad kostelem),
Kašperské Hory, tel.: +420 603 253 242
www.sumava-volnycas.cz

kový cukr. Hmota má být kyprá a tuhá.
Lžící pak vmícháme moučkový cukr
a citronovou šťávu. Chceme-li cukroví
barevné, rozdělíme je a jednotlivá
množství podle počtu barev, které jsme
si vybrali, obarvíme potravinářskou
barvou. Plníme do cukrářského sáčku
s nástavcem, plech vyložíme pečícím
papírem a na něj malujeme různé tvary z bílkové hmoty. Troubu nahřejeme
na 120 °C, jakmile bílky na povrchu
oschnou, dosoušíme je při 100 °C.
Po upečení uložte hotové cukroví
na suchém místě, v chladu by zvlhlo.
Bílková kolečka, srdíčka nebo řetězy
z bílkové hmoty jsou už klasikou
a k vánočnímu stromku určitě patří.

Za poskytnutí vánočních receptů
děkujeme Květě Korečkové.
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23. 12.

Živý Betlém

31. 12.

ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Biblickýpříběh ztvárněný písní a tancem, za bohatého hudebního doprovodu a zpěvů vánočních
koled, od 16.30 a 18 hodin. • www.ckrumlov.cz

24. 12.
24. 12.

24. 12.
D

31. 12.

Medvědí Vánoce

31. 12.

Zimní sezona 2010–2011 je tady, přijměte proto pozvání na některé akce,
které se konají na Šumavě a v Bavorském lese.

prosinec 2010

kamenná kytara, nástroj, který nemá na světě
obdoby. Od 17 hodin. • www.mkssu.cz

5. 12.

1.–24. 12. Joska vánoční svět
D

BODENMAIS, SKLÁRNA JOSKA
Vánoční trh, nejkrásnější vánoční stromeček na
světě, možnost zakoupit skleněné vánoční
ozdoby, každé úterý a čtvrtek od 13 hodin vánoční štola zdarma. • www.joska.com

5. 12.

KLATOVY, GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Sochař Jiří Novák (1922–2010) nebyl v době
normalizace příliš prosazován, jeho tvorba zůstala očím širší veřejnosti utajena. Novákovo
dílo reprezentují zejména konstruktivistické
objekty a designové realizace z různých kovů
i plastických materiálů. • www.gkk.cz

1.–23. 12. Vánoce s žulou v kamenolomu
D

1. 12.
D

3. 12.

HAUZENBERG, CENTRUM ŽULY
Vánoce s žulou se konají ve starém kamenolomu a nabízí návštěvníkům zajímavou alternativu oproti typickému předvánočnímu shonu. Vždy
od 14 do 20 hodin. • www.granitweihnacht.de

3.–5. 12.

3.–5. 12.
D

3.–5. 12.

Mikulášská taneční zábava

KD Sokolovna – Husův sál, začátek v 17 hodin,
MKS Sušice, tel.: +420 376 528 686 • Loutková
představení pro děti pořádá loutkářský odbor
TJ Sokol Sušice. • www.mkssu.cz

D

4. 12.
D

5. 12.

My máme narozeniny!

Prohlídka radniční věže během
vánočního trhu / DEGGENDORF
Vánoční trh na náměstí
WALDMÜNCHEN
Od 13 hodin.

Divadlo Rozmanitostí

S čerty nejsou žerty
PRACHATICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ
Tradiční mikulášská akce pro děti v režii Šumavského ochotnického spolku, informace na
tel.: +420 777 704 929
2. adventní koncert a zapálení druhé adventní svíce na adventním věnci na Velkém náměstí, tel.:
+420 388 607 226 • www.prachatice.cz

5. 12.

Adventní koncert Štěpána a Matěje
Raka / SUŠICE, KD SOKOLOVNA

Profesor Štěpán Rak, světoznámý kytarista,
který zavítá do Sušice společně se svým synem
Janem Matějem Rakem, též význačným kytaristou, a docentem Janem Přeučilem – českým
hercem. Jako „speciální host“ bude přítomna

11.–12. 12. Prohlídka radniční věže během
vánočního trhu / DEGGENDORF
D

Od 15 do 16 hodin • www.deggendorf.de

D

11. 12.
D

11. 12.
D

12. 12.

Westernové městečko Pullman City, Eging am
See • www.eging.de

ČESKÝ KRUMLOV
Společný víkend Musea Fotoateliér Seidel
a Egon Schiele Art Centra. Na jednu vstupenku zakoupenou v Egon Schiele Art Centru nebo
Museu Fotoateliér Seidel bude umožněn vstup
na všechny výstavy v obou muzeích. Plné vstupné 120 Kč, snížené 70 Kč. Od 10 do 17 hodin.
www.seidel.cz • www.schieleartcentrum.cz

8. 12.
D

8. 12.

12. 12.
D

Mikulášský trh / DEGGENDORF
12. 12.

9. 12.

Od 17 hodin • www.obernzell.de

Představení přináší nejen krásné koledy, ale i poučení o narození Ježíška. Na podiu vystupují
z velké knihy Bible postavy Tří králů a pastýřů,
kteří zpívají a vyprávějí dětem tento vánoční příběh. Školní představení pro děti MŠ a ZŠ. KIS
Prachatice, tel.: +420 388 607 226.

Tradiční koncert žáků ZUŠ Č.Krumlov

12. 12.

Adventní prohlídka města Deggendorf

D

DEGGENDORF
Od 17 do 18 hodin. Sraz: Turistické informační
centrum Deggendorf, Horní náměstí.
www.deggendorf.de

9. 12.
D

Merry Christmas – Anglické Vánoce

12. 12.

12. 12.

VILSHOFEN AN DER DONAU, NÁBŘEŽÍ DUNAJE

14. 12.

EGING AM SEE
Pullman City Westernstadt, Eging am See.
www.eging.de

10.–12. 12. Vánoční jarmark
ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Nabídka řemeslných výrobků a tradičního vánočního zboží. V průběhu dne dle počasí a momentální situace v prostoru náměstí vystoupí
kapely Lakomá Barka, Kapka a další krumlovští muzikanti. Od 10 do 18 hodin.
www.ckrumlov.cz

15. 12.

10. 12.

Loutkové divadlo Pyšná princezna
SUŠICE, KD SOKOLOVNA
Husův sál, od 17 hodin, loutková představení
pro děti pořádá loutkářský odbor TJ Sušice.
www.mkssu.cz

10.–12. 12. Německý pohár juniorů / BREITENBERG
D

Muži – skoky na lyžích a severská kombinace,
účast domácích juniorek, skokanské můstky
Baptist-Kitzlinger-Schanze, Rastbüchl, Breitenberg. • www.rastbuechl.de

Vánoční fotografování v Museu
Fotoateliér Seidel / ČESKÝ KRUMLOV

15. 12.
D

D

18. 12.

18. 12.

18. 12.
D

18. 12.
D

19. 12.
D

19. 12.

19. 12.

19. 12.

Nesem Vám noviny / ČESKÝ KRUMLOV

Předvánoční koncertování Brumlíků ZUŠ
Český Krumlov a hostů – sbormistr Mgr. Lukáš Holec, začátek v 18 hodin, Hotel Růže –
Jezuitský sál, Horní ulice. • www.ckrumlov.cz

Vánoční koncerty Pěveckého sboru
Svatobor

Advent v Haidmühle
HAIDMÜHLE, FARNÍ KOSTEL
Od 19.30 hodin • www.haidmuehle.de

Lesní Vánoce / RÖTZ – SCHWARZWIHRBERG
Od 20 hodin • www.roetz.de

26. 12.

26. 12.
D

26. 12.
D

26. 12.

19. 12.

19. 12.

Zvláštní vánoční trh v Lamském regionu (Lamer
Winkel). Od 14 do 21 hodin. • www.arrach.de

D

22. 12.
D

23. 12.

Rozdávání betlémského světla, svíčky s sebou.
Vystoupí Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. • www.sumavanet.cz/khory

4. adventní koncert

D

27. 12.
D

27. 12.
D

27. 12.
D

Čas radosti, veselosti / ČESKÝ KRUMLOV

Předvánoční vystoupení Medvíďat ZUŠ Český
Krumlov a hostů – sbormistr Mgr. Lukáš
Holec, Hotel Růže – Jezuitský sál, Horní ulice,
začátek v 15 hodin. • www.ckrumlov.cz

28. 12.
D

30. 12.
D

30. 12.

D

Svatá noc Ludwiga Thoma

Adventní kouzlo v Obernzellerském
hrnčířství / OBERNZELL
Od 17 hodin • www.obernzell.de

30. 12.
D

30. 12.
D

Betlémské světlo

Živý Betlém / HORNÍ PLANÁ

Betlémský příběh ožívá v předvečer Vánoc. Tradiční divadelní představení s hornoplánskými
herci a živými zvířaty. Od 18 hodin, před kostelem sv. Markéty. • www.horniplana.cz

NEUSCHÖNAU
Stezka a věž jsou ve večerních hodinách osvětleny. Ruční práce a kulinářské speciality z regionu.
Od 10 do 18 hodin. www.baumwipfelpfad.by
www.stezkavkorunach.cz

Štěpánský běh / PRACHATICE
Tradiční běh na sv. Štěpána všech věkových kategorií, start v 10 hodin, hlavní závod v 11 hodin. Městský stadion, tel.: +420 777 235 706,
szmpt@nettel.cz

31. 12.
D

31. 12.
D

31. 12.
D

1. 1.

2.–31. 1.

FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Od 11 do 16 hodin • www.freilichtmuseum.de

Lesní Vánoce / ALTREICHENAU

30. 12.

D

Pečení v obecní peci / LENORA
Tradiční veřejné pečení chleba, koláčů, houstiček a lenorských placek. Pečivo se rozdává,
vstupné dobrovolné. • www.lenora.cz

23. 1.

Velká silvestrovská párty / GRAFENAU
Divoká silvestrovská párty na náměstí s hudbou
a bohatým doprovodným programem ve světle
pochodní. • www.grafenau.de
ALTREICHENAU
Tel.: +49 8583 2232, od 19 hodin.

Silvestrovský ples
KEMP LACKENHÄUSER
Ples bude zahájen v restauraci ochutnávkou kulinářských specialit. Další informace a vstupenky obdržíte v kempu. Tel.: +49 8583-311.

Silvestrovský bál / NEUREICHENAU
Od 19.30 hodin v 1. pivním hotelu Gut Riedelsbach, bližší informace u rodiny Sitter, tel.:
+49 8583 96040 • www.gut-riedelsbach.de

D

Svařené víno, cukroví a ruční práce ve
světnici statku Tanzerhof
FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Od 11 do 16 hodin • www.freilichtmuseum.de
Výstava – sklárna Joska Kristall • www.joska.com

Tradiční lesní Vánoce

1. 1.

36. novoroční koncert / BISCHOFSREUT

D

1. 1.
D

2. 1.
D

2. 1.

Vánoce v lese u jezírka Kreuzbach
HAIDMÜHLE
Od 19 hodin • www.haidmuehle.de

D

Koncert „Vánoce na horách“
FREYUNG, FARNÍ KOSTEL
Vystoupení tria „Alpentrio Tirol“, začátek
v 19.30 hodin. • www.freyungurlaub.de

Tajemná strašidelná noc v Lamu
ENGELSHÜTTE, NÁMĚSTÍ
Tradiční zvyk, pověstmi opředené bytosti,
čarodějnice, lesní duchové a divoká zvířata,
večer následuje zábava. Začátek v 19 hodin.
http://cms.lam.de

6. 1.
D

6. 1.

9. 1.

10. 1.

Průvod masek a strašidel od 11 do 17 hodin.
www.bodenmais.de

11. 1.

18. 1.
20. 1.

Dance on Snow

20. 1.

Pohádky na zámku Obernzell
ZÁMEK OBERNZELL
Program pro děti – proměníme se v různé pohádkové bytosti a poslechneme si pohádky. Jako
pohádkové postavy projdeme labyrintem chodeb a budeme plnit různé pohádkové úkoly. Délka programu: 2–2,5 hod., cena: 4 €, od 14 hodin.
www.obernzell.de

Putování na sněžnicích / FURTH IM WALD

Zážitková vycházka na Gibacht, sraz u Hostince Gibacht ve 12 hodin. • www.furth.de
RINCHNACH
Ke startu je připraveno několik druhů plemen.
První závod se poběží v 13 hodin, Rosenau (200 m
od centra Rinchnachu). Občerstvení zajištěno!
Při špatném počasí možnost odkladu, info na
tel. +49 99215878. • www.rinchnach.de

Svařené víno, cukroví a ruční práce
ve světnici statku Tanzerhof
FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Od 11 do 16 hodin • www.freilichtmuseum.de

Příchod Tří králů

Novoroční koncert s Evou Urbanovou

21. 1.
D

Putování na sněžnicích na Hohenbogen

D

29. 1.

XI. Reprezentační ples města / SUŠICE

29. 1.
D

29. 1.
D

KD Sokolovna, začátek ve 20 hodin.
tel.:+420 376 528 686 • www.susice.cz

Penningerský pohár / BREITENBERG

Závod v běhu na lyžích, lyžařský areál Jägerbild • www.rastbuechl.de

1.2.–31.3. Krajina ve výtvarném umění / KLATOVY

5. 3.

Sportovní ples sportovního klubu
DJK-SSC Lackenhäuser

2. 2.
D

4. 2.
D

4.–5. 2.
D

5. 2.

Masopust / ČESKÝ KRUMLOV

6. 3.

48. masopustní průvod / BOGEN

D

D
D

8. 3.
D

8. 3.
D

Světový pohár ve sjezdovém lyžování

8. 3.

Dětský maškarní karneval / SUŠICE

KD Sokolovna, od 14 hodin, tel.: +420 376 528 686
www.mkssu.cz

Farní ples / SUŠICE, KD SOKOLOVNA
Od 14 hodin, tel.: +420 376 528 686 • www.mkssu.cz

10. 2.

Tradiční koncert žáků ZUŠ
ČESKÝ KRUMLOV
ZUŠ v Kostelní ulici. • www.ckrumlov.cz

10.–13. 2. 1. spolkové zimní hry 2011
NEUREICHENAU
Zimní hry v lyžařské oblasti Hochficht – Neureichenau organizuje lyžařský spolek DJK
SSC Lackenhäuser, DJK WSV Rastbüchl.
Ve čtvrtek budou hry slavnostně zahájeny, návštěvníci se mohou těšit na bohatý program.
www.neureichenau.de

D

15. 3.
D

18. 3.
D

19. 3.

11.–14. 2.

D

12. 2.

Chovatelský ples / SUŠICE
KD Sokolovna, od 20 hodin,
tel.: +420 376 528 686 • www.mkssu.cz

Smím prosit? / SUŠICE
KD Sokolovna, divadelní představení od 19.30
hodin, tel.: +420 376 528 686 • www.mkssu.cz

18. 2.

Zimní čas – Čas nachlazení

D

19. 2.

KD Sokolovna, od 19.30 hodin,
tel.: +420 376 528 686 • www.mkssu.cz

FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Od 13 hodin, cena programu 15 € plus vstupné.
Objednání na tel.: +49 8557 9606-0
www.freilichtmuseum.de

Dětský maškarní karneval / SUŠICE
KD Sokolovna, od 20 hodin,
tel.: +420 376 528 686 • www.mkssu.cz

od 1. 4.

D

ČESKÝ KRUMLOV
ZUŠ, Kostelní ulice, Český Krumlov, začátek
v 18 hodin. • www.ckrumlov.cz

19. 2.

Rostliny pro Psyché

22.–27. 2. IPC Weltcup / MAUTH – FINSTERAU

D

6.–30. 4.

D

Masopust / THYRNAU
www.thyrnau.de

Průvod masek, hudba / BODENMAIS
www.bodenmais.de

Masopustní průvod / FREYUNG
Od 13 hodin. • www.freyung.de

Masopustní průvod / GRAFENAU

Masopustní průvod městem, tombola, doprovodný program. Po skončení průvodu masopustní zábava. Začátek ve 13 hodin. • www.grafenau.de

Masopustní průvod
UNTERGRIESBACH, SALZWEG, HAUZENBERG
www.untergriesbach.de • www.salzweg.de •
www.hauzenberg.de

Velikonoční trh / DEGGENDORF
Tradiční trh od 8 do 18.30 hodin.
www.deggendorf.de

Kořeny – zelenina i léčivo
FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Cena programu 15 € plus vstupné, od 13 hodin.
Objednání na tel.: +49 8557 9606-0
www.freilichtmuseum.de

VIII. Městský ples / POBĚŽOVICE

Od 20 hodin, Hotel Hubertus • www.pobezovice.cz
Závod v běhu na lyžích – finále Německého
lyžařského svazu v Bretterschaftenu.
www.skadi-loppet.de

Historická expozice v zámku

Asociace jihočeských výtvarníků
PRACHATICE
Tradiční výtvarná výstava českobudějovické Asociace jihočeských výtvarníků v Galerii Dolní brána. Vernisáž 5. dubna. galerie@prachatice.eu

17. 4.
D

Vaječný trh – kýč a umění v malování
vajíček / FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Od 11 hodin • www.freilichtmuseum.de

24.–25. 4. Velikonoční nadílka
D

25. 4.
D

BODENMAIS, SKLÁRNA JOSKA
Velikonoční zajíc rozdělí 2000 skleněných vajíček všem dětem. Od 11.30 do 14.30 hodin.
www.joska.com

Velikonoční pondělí v muzeu
FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Od 11 do 16 hodin • www.freilichtmuseum.de

29. 4.

Setkání zpěváků a muzikantů

D

FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Přijít může každý, od 19.30 hodin.
www.freilichtmuseum.de

30. 4.

Slet čarodějnic / SUŠICE

30. 4.

Pálení čarodějnic

Náměstí Svobody a ostrov Santos, tel.
+420 376 528 600, gymnazium@gymsusice.cz
PRACHATICE
Tradiční akce pořádaná ve spolupráci s místním
Šumavským ochotnickým spolkem. Začátek
v 15 hodin na Velkém náměstí.
Tel.: +420 777 704 929

Závod v běhu na lyžích LL
DREISESSELBERG (TŘÍSTOLIČNÍK)
www.rastbuechl.de
Finále paralympijského závodu IPC Weltcup
v běhu na lyžích a biatlonu 2011. Mezinárodní
paralympijský výbor se rozhodl uspořádat letošní finále paralympijského závodu v Bavorském lese. • www.mauth.de

Bogen je centrem masopustního veselí ve východním Bavorsku. Zažijte pravý masoputní
průvod s 1200 účastníky. • www.bogen.de

ZÁMEK A HRAD KLENOVÁ
Prohlídky hradu a purkrabství. • www.gkk.cz

19.–20. 2. Mezinárodní závod psích spřežení
HAIDMÜHLE
Délka trasy cca 32 km. • www.haidmuehle.de

Obnovená tradice lidové masopustní slavnosti
s typickým pestrobarevným procesím masek,
provázeným pouličními divadelníky, kejklíři a
muzikanty. A jelikož po veselici následuje půst,
nechybí ani bohatá hostina a tancovačka.
www.ckrumlov.cz

duben 2011

Valentýnská romantika
ČESKÝ KRUMLOV
Speciální pobytové balíčky, gastronomické
zážitky, romantické procházky městem..., valentýnské fotografování v Museu Fotoateliér
Seidel. Vy i vaše drahá polovička máte jedinečnou příležitost navštívit tento ateliér, který
vás přenese do dob minulých, a můžete si odnést fotografii pořízenou před stejným pozadím, před kterým se milenci nechávali fotografovat již před sto lety.
www.ckrumlov.cz • www.seidel.cz

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

19.–20. 3. Skadi-Loppet / BRETTERSCHAFTEN

11.–12. 2. Běh na lyžích v běžeckém areálu
Jägerbild / BREITENBERG
D

www.djk-ssc-lackenhaeuser.de , www.rastbuechl.de

LACKENHÄUSER – HOCHWALDHALLE
Každoroční sportovní ples s bohatou tombolou.
www.djk-ssc-lackenhaeuser.de

5.–8. 3.

Od 14 do 16 hodin, cena programu 3,50 € plus
vstupné. Objednání na tel.: +49 8557 9606-0
www.freilichtmuseum.de
VELKÝ JAVOR
www.arber.de

Celodenní tradiční obchůzka bujarého 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

Karneval na sněhu / ZADOV

7.–8. 3.

Draní peří / FREILICHTMUSEUM FINSTERAU

Sál KIC. Spolek žen Horní Planá zve srdečně
všechny ženy na příjemnou zábavu k oslavě
MDŽ. K tanci i poslechu hraje Troufalka Marie
Valešové. Začátek v 18 hodin, vstupné 50 Kč.

5. 3.

Tradiční posvícení na Hromnice
GRAFENAU
V den jednoho z nejdůležitějších venkovských
svátků – Hromnice – se na náměstí v Grafenau
koná tradiční trh. • www.grafenau.de

5. 2.

D

D

6. 3.

Koncert L. Brabce a K. Brožové / SUŠICE

FREILICHTMUSEUM FINSTERAU
Duševní rovnováhu naleznete pomocí rostlin,
začátek ve 13 hodin. Cena programu 15 € plus
vstupné. Objednání na tel.: +49 8557 9606-0
www.freilichtmuseum.de

Hornoplánský Masopust / HORNÍ PLANÁ

Výstava v Galerii U Bílého jednorožce
www.gkk.cz

17. 2.

Tradiční koncert žáků ZUŠ

5. 3.

Zimní putování na Gibacht

Přednášku s diapozitivy z archivu Josefa a Františka Seidela – „krále šumavských fotografů“
uvádí Ing. Petr Hudičák, začátek v 19 hodin,
Museum Fotoateliér Seidel • www.seidel.cz

Otevření 2. části výstavy „Příběh
města Český Krumlov“

Mezinárodní den žen / HORNÍ PLANÁ

FURTH IM WALD
Sraz ve 14 hodin na parkovišti Reißeck. Průvodce: Elfriede Kellnhofer. • www.furth.de

únor 2011

Otevření Hradního muzea

Západočeská Šumava na fotografiích
Fotoateliéru Seidel / ČESKÝ KRUMLOV

4. 3.

FURTH IM WALD
Sraz ve 12 hodin ve Furth im Wald.
www.furth.de
Německý svaz motorkářů (BVDM) zve na světově nejstarší a největší setkání motorkářů,
které se uskuteční v osadě Loh (obec Solla) letos
již po třiadvacáté. Vstupné: 20 €, členové BVDM
a FEMA 12 €, jednodenní vstupné 10 €.
www.bvdm.de • www.thurmansbang.de

Tradiční závody koňských spřežení

ČESKÝ KRUMLOV, REGIONÁLNÍ MUZEUM
Přijměte pozvání na procházku dějinami města
Český Krumlov. Rozsahem i obsahem doposud
největší výstava Regionálního muzea vám připomene radostné i stinné události města. Druhá
část výstavy přiblíží období od poválečné doby
po současnost. • www.museum-krumlov.eu

V 18 hodin sraz u chaty Naturfreundehütte.
www.furth.de

NEUKIRCHEN B. HL. BLUT
Zábava na sněhu s živou hudbou, ohňostroj...,
začátek v 19 hodin. Neukirchen b. Hl. Blut (Centrum volného času Hohenbogen)
www.neukirchen-online.de

GRAFENAU
Doprovázeno hudebním vystoupením městské kapely Stadtkapelle Grafenau. • www.grafenau.de

březen 2011

28.–30. 1. 55. setkání motorkářů / LOH – SOLLA

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV
Vydejte se na putování časem! Nové Hradní muzeum vás zavede do dob pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří
v průběhu staletí sídlili v Českém Krumlově
a měnili jeho tvář. K vidění bude i množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů a v kinematografu budete moci zhlédnout filmy z počátku 20. století. • www.zamek-ceskykrumlov.eu

Tanec čarodějnic a strašidel / BODENMAIS

Putování s pochodněmi a mystické
čtení / FURTH IM WALD

Novoroční dělostřelba na náměstí

KAPLICE
Začátek v 17 hodin, kulturní dům. Na klavír
hraje David Švec. • www.kaplice.cz

ST. EGLMAR, NÁMĚSTÍ
Od 17.30 hodin. • www.sankt-englmar.de

BISCHOFSREUT
Sejdeme se v 19 hodin na náměstí v Haidmühle
v Bischofsreutu. Odtud se vydáme po zasněžených stezkách s lucernami a pochodněmi k jezírku Kreuzbach na horu Weberberg, kde posedíme u ohně. Písničky, hudba a básničky vykouzlí pravou vánoční atmosféru. Na posilněnou
bude připraveno svařené víno, punč a klobásy.
www.haidmuehle-bischofsreut.de

Farní kostel, začátek v 19.30 hodin.
www.haidmuehle-bischofsreut.de

ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Tříkrálová sbírka české katolické charity, sfouknutí vánočního stromu. Malý happening jako
důstojná tečka za adventem. V 17 hodin.
www.ckrumlov.cz

Englmarská strašidelná party

Vánoce v lese na hoře Weberberg

D

Výroční fotografická výstava

D

V 15 hodin sraz u infopavilonu u přehrady Drachensee. • www.furth.de

23. 1.

PRACHATICE
Výstava členů prachatického fotoklubu F 2:8,
Galerie Dolní brána • galerie@prachatice.eu

1.–2. 1.

Tradiční ples Města Prachatice

HORNÍ PLANÁ, RESTAURANT BOWLING
Zábavné odpoledne pro děti, s krásnými maskami, soutěžemi a sladkostmi. Začátek ve
14 hodin.• www.horniplana.cz

Novoroční výstup na Libín / PRACHATICE

Tradiční novoroční akce s veselím a občerstvením u rozhledny Libín. Tel.: +420 388 607 574
www.prachatice.cz

KVILDA, MODRAVA
Závod na 45 km a 22 km klasicky a 20 km volně. Součástí závodů je i dětský minimaraton. Pořadatel Ski klub Šumava, tel.: +420 388 413 917
www.skimaraton.cz

BREITENBERG / RASTBÜCHL
Skokanské můstky Baptist-Kitzlinger-Schanze
www.rastbuechl.de

Maškarní karneval pro děti
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26.–27. 2. Šumavský skimaraton

PRACHATICE, HOTEL PARK
Bohatá tombola i kulturní program,
tel.: +420 388 607 530

Silvestrovská párty v Loipenstüberl

1.1.–28.2. Kouzlo sněhu a světla / BODENMAIS

Nordic-Walking u přehrady
Drachensee / FURTH IM WALD

D

22. 1.

Od 18 hodin prodej pochodní u chaty Wimmahütte, v 18.45 začátek vánoční procházky, občerstvení zajištěno • www. dreisessel-urlaub.de
GEYERSBERG / FREYUNG
Slavnostní kanonáda k oslavě narození Ježíše
Krista. Vyprávění Hannse Grubera – veselé, ale
i vážné vánoční příběhy. Vystoupí mužský pěvecký sbor Wolfstoana Buam und die Kreuzberger Bläser. Vstup zdarma. Od 16.30 hodin.
www.freyungurlaub.de

21.–23. 1. Německý pohár mládeže ve skocích
na lyžích a v severské kombinaci

Silvestrovská taneční zábava / SUŠICE
KD Sokolovna, Silvestrovská zábava od 20 hodin. • www.sokolovna-susice.net

leden 2011

Svařené víno, cukroví a ruční práce ve
světnici statku Tanzerhof

Denně vždy od 10 do 16.30 hodin. Tématem prohlídek hradu a hraného představení bude humorný pohled na dávnou historii vzájemných
česko-bavorských vztahů. Co všechno způsobil
Karel IV., když nechal zbudovat z Kašperských
Hor do Bavorska novou středověkou „dálkovou
obchodní silnicí“ – Zlatou stezku kašperskohorskou. • www.kasperk.cz

Ježíškův poštovní úřad
U Zlatého anděla

WALDMÜNCHEN – GAUBALDHAUS
Každoroční čtení „Svaté noci“ Ludwiga Thomy. Nechte se okouzlit tímto (bavorským) vánočním příběhem. Začátek ve 20 hodin, občerstvení zajištěno. • www.waldmuenchen.de

D

28.12.–1.1. Zimní prohlídky hradu / HRAD KAŠPERK

Příhody včelích medvídků

SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY
Před radnicí od 14 hodin rozdává betlémské
světlo Skautské středisko Vydří stopa.
www.vydristopa.cz

23. 12.

26. 12.

Betlémské světlo / KAŠPERSKÉ HORY

ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
I v letošním roce můžete zaslat dopis Ježíškovi
prostřednictvím vánočních pošťáků. Šikovní
pošťáci, pan Kolbaba a pan Zima, dopisy orazítkují a vaše přání se mohou vydat na cestu
k Ježíškovi. Od 17 hodin. • www.ckrumlov.cz

21. 12.

D

2. Arrašské „Jezerní Vánoce“ / ARRACH

ČESKÝ KRUMLOV, MĚSTSKÉ DIVADLO
Zimní dobrodružství Čmeldy a Brumdy ožívají
uprostřed zasněžené louky. Díky moudrým radám své maminky a pomoci svých kamarádů
šťastně překonají nástrahy zimy. Začátek v 15 hodin, vstupné: 50 Kč • www.divadlo.ckrumlov.cz

SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY
Řemeslné trhy s podvečerním programem.
www.okraslovacispoleksusice.cz

16. 12.

Od 13 do 18 hodin můžete opuštěným pejskům
přinést krmení, přispět je možno i finančně –
kdykoli přímo v útulku nebo na konto útulku
19- 221241/0100, VS: 9616 • www.ckrumlov.cz

PRACHATICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ
Cyklus koncertů a zapálení čtvrté adventní svíce na adventním věnci. Tel.: +420 388 607 226
www.prachatice.cz

Vánoční Senior klub s kapelou Jiskra

15.–20. 12. Vánoce na náměstí

Psí Vánoce / ČESKÝ KRUMLOV, PSÍ ÚTULEK

SUŠICE, GYMNÁZIUM – SMETANŮV SÁL
Od 17 a 19.30 hodin, tel.: +420 376 528 686
www.mkssu.cz • www.svatobor.byznysweb.cz

Společné zpívání vánočních koled

V 17 hodin • www.obernzell.de

D

Od 15 do 16 hodin • www.deggendorf.de

Já malý přicházím koledovat

Adventní kouzlo v Obernzellském
hrnčířství / OBERNZELL

EGING AM SEE
Westernové městečko Pullman City, Eging am
See. • www.eging.de

18.–19. 12. Prohlídka radniční věže během
vánočního trhu / DEGGENDORF
D

Příjezd paní Zimy a 3. adventní koncert

HORNÍ PLANÁ, SÁL KIC
Vánoční posezení seniorů s hudbou, tancem,
kvízem, od 15 hodin. Vstupné 40 Kč.
www.horniplana.cz

10.–11. 12. Vánoční koncerty
Sušického dětského sboru
SUŠICE, GYMNÁZIUM – SMETANŮV SÁL
Sušický dětský sbor, informace o časech koncertů budou zveřejněny na www.susicesds.cz

Společné zpívání u vánočního stromku

SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY
Začátek v 18 hodin, tel.: +420 376 528 686
www.mkssu.cz

15. 12.

17.–19. 12. Německo-americký vánoční trh

Pohádka o Kačence a Raráškovi

ČESKÝ KRUMLOV, MĚSTSKÉ DIVADLO
Předvánoční koncertování Diblíků, Lentilek
ZUŠ Český Krumlov a hostů – sbormistr
Mgr. Lukáš Holec, začátek v 18 hodin.
www.ckrumlov.cz

10.–12. 12. Německo-americký vánoční trh
D

ZENTING, FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA
Tradiční adventní koncert pěveckého sboru a dechové kapely, začátek v 16 hodin.
www.zenting.de

PRACHATICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ
Tradiční městská akce plná veselí pro malé i velké, bohaté trhy a kulturní program. V 10 hodin
začínají vánoční trhy. V 15 hodin příjezd paní
Zimy a její přivítání + pohádka pro rodiče s dětmi. Tel.: +420 388 607 226

DEGGENDORF, MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Začátek v 19.30 hodin. • www.deggendorf.de

Vánoční trh patří k nejkrásnějším v Německu.
www.schwimmender-christkindlmarkt.de

ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Nabídka řemeslných výrobků a tradičního vánočního zboží. V průběhu dne dle počasí a momentální situace v prostoru náměstí vystoupí
kapely Lakomá Barka, Kapka a další krumlovští muzikanti. Od 10 do 18 hodin.
www.ckrumlov.cz

Tradiční adventní koncert

Chcete své blízké potěšit originálním vánočním
přáním? Přijďte se vyfotit do Musea Fotoateliér
Seidel. Zapózovat můžete před dobovým zasněženým pozadím na sáňkách či na lyžích. Na počkání vám bude vyhotovena jedna fotografie a kopii obdržíte v elektronické podobě. Otevřeno
9–17 hodin. Rezervace na www.seidel.cz

10.–12. 12. Plovoucí vánoční trh
D

Taneční soutěž „O pohár MKS“

ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Účinkují děti z českokrumlovských mateřských
a základních škol. Tichou noc společně s občany města všech národností zazpívají krumlovští
muzikanti. Od 17 hodin. • www.ckrumlov.cz

ČESKÝ KRUMLOV, KOSTELNÍ ULICE, ZUŠ
Začátek v 18 hodin • www.ckrumlov.cz

9. 12.

Křížová cesta u františkánského kláštera.
www.neukirchen-online.de

ČESKÝ KRUMLOV, MĚSTSKÉ DIVADLO
Během jedné hodiny děti zábavnou formou prožijí všechna roční období – jaro, léto, podzim
a zimu. Připomenou si lidové zvyky, tradice,
písně i říkadla, která se u nás tradují již celá staletí. Od 15 hodin, vstupné: 50 Kč.
www.divadlo.ckrumlov.cz

Adventní kouzlo v Obernzellském
hrnčířství / OBERNZELL
Hvězdička betlémská / PRACHATICE

Lesní Vánoce / NEUKIRCHEN B. HL. BLUT

25.12.–5.1. Stezka v korunách stromů

17.–19. 12. Vánoční jarmark

Putování po Šumavě
NEUKIRCHEN B. HL. BLUT / RITTSTEIG
Putování s pochodněmi zimní krajinou a lesem.
Objednání na tel.: +49 9947 378 (z návsi v Rittsteigu), od 16 hodin.
www.neukirchen-online.de

Loutkové divadlo Krakonošova
nadílka / SUŠICE, KD SOKOLOVNA

Loutková představení pro děti pořádá loutkářský odbor TJ Sokol Sušice. Husův sál, od 17 hodin. Tel.: +420 376 528 686 • www.mkssu.cz

Pouť „Ježíšek z Ringelai“, vánoční trh.
www.ringelai.de

SUŠICE, KD SOKOLOVNA
Začátek v 9 hodin, MKS Sušice, info na tel.:
+420 376 528 686 • www.mkssu.cz

www.deggendorf.de

Prezentace školy, kadeřnická soutěž

17. 12.

11.–12. 12. Vánoční pouť / RINGELAI

SUŠICE, KD SOKOLOVNA
Pořádá SOŠ a SOU Sušice, tel.: +420 376 524 662
www.sossusice.cz

Mikulášská nadílka
ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Čertovské hry s andělskou asistencí a příchodem sv. Mikuláše v 17 hodin.
www.divadlo.ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz

5. 12.

7.–8. 12.

Od 15 do 16 hodin. • www.deggendorf.de

ČESKÝ KRUMLOV, MĚSTSKÉ DIVADLO
Most – Pavel Polák, Milan Pavlík – Vánoce tří
sněhuláků, vstupné: 50 Kč, začátek v 15 hodin.

5. 12.

D

Vánoční jarmark

ČESKÝ KRUMLOV, ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
Slavnostní koncert k 230. výročí založení
Hudební školy v Českém Krumlově, začátek
v 17 hodin. • www.ckrumlov.cz

4.–5. 12.

6. 12.

Německo-americký vánoční trh
EGING AM SEE
Westernové městečko Pullman City, Eging am
See. • www.eging.de

HAUZENBERG – PĚŠÍ ZÓNA
Mikuláše slavnostně přivítá farář a starosta města. Poté dostanou děti od Mikuláše sladkosti
a další maličkosti. V 16–17 hodin.
www.hauzenberg.de

Koncert Evy Henychové
KAŠPERSKÉ HORY, KOSTEL SV. MARKÉTY
Od 19 hodin • www.sumavanet.cz/khory

Tradiční Mikulášská nadílka

SUŠICE, MUZEUM ŠUMAVY
Prohlídky Sušického mechanického betlému
v době před i během vánočních svátků. Současně bude přístupný i celý objekt Muzea Šumavy.
Informace o časech prohlídek budou zveřejněny na www.muzeum.sumava.net

Plovoucí vánoční trh
Vánoční trh patří k nejkrásnějším v Německu.
www.schwimmender-christkindlmarkt.de

Příchod Mikuláše
NEUREICHENAU, FARNÍ KOSTEL
Všichni Mikulášové z obce se sejdou před farním kostelem. Hlavní Mikuláš zde zhodnotí život v obci, a potom budou děti obdarovány malým dárkem. • www.neureichenau.de

6.–31. 12. Sušický mechanický betlém

Loutkové divadlo Čert a Káča / SUŠICE

ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Nabídka řemeslných výrobků a tradičního vánočního zboží. V průběhu dne dle počasí a momentální situace v prostoru náměstí vystoupí
kapely Lakomá Barka, Kapka a další krumlovští muzikanti. 10–18 hodin. • www.ckrumlov.cz

4. 12.

D

Hrčířská krčma na zámku Obernzell, začátek
v 17 hodin. • www.obernzell.de

VILSHOFEN AN DER DONAU, NÁBŘEŽÍ DUNAJE
D

5. 12.

Adventní kouzlo v Obernzellském
hrnčířství / OBERNZELL

HORNÍ PLANÁ, SÁL KIC
Účinkuje Harvestr a hudební host. Vstup 60 Kč.
Začátek ve 20 hodin. • www.horniplana.cz

3. 12.

D

11. 12.

Mikulášská nadílka
HORNÍ PLANÁ, PARK NA DOBRÉ VODĚ
Mikuláš a Anděl naděluje sladkosti hodným dětem a čerti umounění topí pod kotlem ohněm
pekelným a vyplácí zlobidla. Od 17 hodin.
www.horniplana.cz

1.12. –31.1. Výstava - Jiří Novák „V pohybu“

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

31. 12.

Vánoční zábava / EGING AM SEE

25.–26. 12. „Jedna vstupenka – dvě muzea“

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí

Vimperk – Kubova Huť a zpět, letošní téma:
Hvězdný vlak aneb vlak plný hvězd.
www.spzs.sweb.cz

Štědrý den na Fufernách / SUŠICE
Tel.: +420 604 733 804 • www.offpark.cz
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV
Dvacátý ročník jedinečné akce – buzení medvědů v podzámčí, aby si pochutnali na připravených laskominách. Organizace: Jan Míša Černý a medvědí přátelé, hraje kapela Kapka.
www.ckrumlov.cz

11. silvestrovské jízdy zvláštních
vlaků / VIMPERK

.

30. 4.

Čarodějnické odpoledne s čarotékou
HORNÍ PLANÁ, LETNÍ KINO
Zábavný program pro malé čarodějnice a čaroděje s maskami. Od 17 hodin. • www.horniplana.cz

Doma na ŠUMAVĚ.....
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Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Dalších 7 výrobků
bylo v říjnu oceněno
značkou ŠUMAVA
originální produkt®,
na této stránce naleznete jejich přehled. Celkový počet
certifi kovaných výrobků je v současné době 74, bližší informace
o všech certifi kovaných výrobcích
naleznete na internetovém portálu
www.regionalni-znacky.cz/sumava.
Takto označené výrobky je možno
zakoupit přímo u výrobce na uvedené adrese.

Vimperské pivo
Pivo se ve Vimperku vařilo již od středověku, ale poslední pivovar byl uzavřen
v roce 1967. Pod názvem Šumavský
pivovar byl v roce 2010 slavnostně otevřen minipivovar s restaurací, který najdete hned pod náměstím Svobody ve

Krumlovský talisman štěstí
TOP 5 z Vimperka
Skupina výrobků představuje tradici
i novou tvář naší společnosti. Surovina
na tyto výrobky je pečlivě vybírána. Velký důraz je kladen na přísný technologický postup výroby. Hrdě můžeme tyto
výrobky označit „Rodinným stříbrem“.
Pečeně ala losos (neboli
„Lososová šunka“) –
ocenění 2. místem v soutěži Chutná hezky Jihočesky 2007 hovoří za vše. Delikatesa,
která potěší každého gurmána.
Šumavské uzené – tradiční „domácí“ postup
výroby zaručuje vzpomínku na výrobky našich otců a dědů.
Pašerácká klobása – již
tradiční trvanlivá klobása, která vás potěší při
putování Šumavou.
Vídeňské párky ve skopovém střevě – další léty
prověřený uzenářský výrobek, který je stálicí
v oblibě u zákazníků.
Loupežnická klobása –
pro letní grilování ta nejlepší volba.

Steinbrenerově ulici a který vaří piva
značky ŠP Vimperk. Na místě vařené
a jinde neprodávané pivo se vaří v prostoru restaurace před očima hostů
v dvouhektolitrových nerezových varnách s měděným oplechováním, dále
kvasí v klasické otevřené spilce a následně dozrává v ležáckých sudech
v historických sklepích. Vyrábí se nefiltrovaná a nepasterizovaná piva bez
jakýchkoli umělých přísad a konzervačních látek. Základní sortiment, jehož
receptury vycházejí z tradičních postupů
vaření českého spodně kvašeného ležáku, nabízí světlý a polotmavý ležák
a tmavý speciál. Příležitostně se vaří
i další speciální druhy piv.

Kontakty: Alena Příhodová
Sídliště Míru 7, 384 51 Volary
tel.: + 420 605 819 775
alenora@email.cz • www.fler.cz/koralissimo

Kontakty: Šumavský pivovar, s.r.o.
Steinbrenerova 48/1, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 310 511
rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Kontakty: Vimperská masna, a. s.
Špidrova 84, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 406 111, +420 724 438 954
obchod@vimperskamasna.cz
www.vimperskamasna.cz

Jihočeské přírodní
sklo – vltavín
Nákup přímo u výrobce je možný po předchozí telefonické dohodě.

Českokrumlovsku, odkud je vykupujeme a u nás v provozovně je pak ručně
zpracováváme, třídíme a připravujeme
k dalšímu prodeji. Naše vltavíny můžete
zakoupit i jako certifikované kusy s listem původu.
Kontakty: Jan Palma
Latrán 149, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 606 849 061
palmajan@seznam.cz • www.top1group.cz

„Každý z našich originálních šperků má
svůj příběh… Na jeho výrobě pracoval
člověk, nikoliv stroj. Člověk, kterému
onemocnělo tělo, mysl nebo duše. Pracoval na něm s láskou a přesvědčením,
že tomu, kdo si jej koupí, přinese radost
a štěstí.“
Základní myšlenkou výroby těchto šperků je návrat k přírodním materiálům
a jejich jednoduché ozdobné zpracování
a využití. Inspirací byly staré jihočeské
šperkařské motivy a studium historických materiálů. Talismany vyrábíme
z různých druhů dřeva, všelijakých tvarů
a následně je moříme a lakujeme, aby

Nákup přímo u výrobce je možný po předchozí telefonické dohodě.

Jisté je to, že vltavíny nejsou obyčejné
kameny. Skutečnost, že jsou opředeny
záhadou přímo kosmickou, dodává jejich matnému lesku zvláštní kouzlo.
Tyto valounky z nazelenalého přírodního skla se řadí do skupiny polodrahokamů a nenajdete je nikde jinde na
světě. Jejich vznik patří k záhadám,
které nebyly dodnes přesně rozluštěny.
Jsou ručně těženy v Pošumaví, a to na

vynikla jejich krása. Nakonec je vsazen
zelený polodrahokam – vltavín, který
celému šperku přináší tu „sílu“ talismanu. Každý kus je originál a v této době
na trhu jediný tohoto druhu.
Naše dílna dává příležitost k zaměstnání
lidem se zdravotním omezením v těžkých podmínkách současného trhu práce. Koupí těchto talismanů jim také
umožňujete žít lepší a důstojnější život.
Kontakty: 1. solární ck, s. r. o.
Adresa dílny: Chvalšinská 243
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 606 849 061, info@1solarnick.cz

Chlistovská keramika
Chlistovskou keramiku prodáváme nejen v naší dílně. Již několik let ji obdivují a kupují návštěvníci Zahrady Čech
v Litoměřicích. Pravidelným odběratelem je i redakce časopisu Zahrádkář. Keramické džbánky, hrnky, misky, talíře,
vázy atd. jsou vyráběné litím do forem,
některé výrobky jsou vytáčené na hrnčířském kruhu. Použité glazury jsou nezávadné, vypalované při teplotě 1140 °C.
Na takto vypálenou glazuru se lepí

ček koncem září v Poděbradech, ukázalo, že zahraniční značky pro nás mohou
být stále zdrojem zajímavých nápadů,
v evropském měřítku se však rozhodně
neztratíme.
I když jsou regionální značky postaveny na principu jedinečnosti, jejich
obecná východiska a cíle jsou si velmi
podobné. Proto je dobře o sobě vědět a v
budoucnu třeba i přímo spolupracovat.
Na konferenci v rámci projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu
vystoupili vedle našich regionálních koordinátorů hosté z celkem šesti zemí.
Názorně ukázali různorodost přístupů
k regionálnímu značení od tradičně pojatých značek pro zemědělské produkty
z Nizozemska přes značku usilující o zachování transylvánských lidových tradic
až po ikonu regionálního značení, značku Fuchsia, která v posledních patnácti
letech proměnila Západní Cork v Irsku.
Představena byla i v mnoha ohledech

specifická iniciativa realizovaná podél
Hadriánova valu, který kdysi vymezoval severní hranici římského impéria.
Dnes se jedná o vyhledávanou turistickou atrakci, která přitahuje turisty do
jinak nepříliš pohostinného koutu severní Anglie. Zbytky valu a četné vykopávky římských staveb v jeho blízkosti jsou
pro řadu nadšenců důvodem, proč zde
strávit několik dní, popřípadě i celou
trasu valu z jednoho anglického pobřeží
na druhé projít pěšky či projet na kole.
A právě na myšlence, že je třeba přitáhnout pozornost turistů i k tomu, co je
„za zdí“, a udržet je v regionu co nejdéle, staví i místní regionální značení.
Jsou do něj zapojeni výrobci působící
v okruhu do 10 mil od valu (případně do
50 mil, pokud se jedná o produkty s přímou souvislostí s valem).
Geograficky i pojetím značení je těm
našim naopak hodně blízká značka
z údolí řeky Barycze. Je udělována od

V roce 2001 jsem po dlouhodobém marném shánění zaměstnání začal vyrábět
dřevěné výrobky. Inspiraci jsem čerpal
na výstavách, v okolí, u sousedů a podobně. Vyrábím mnoho druhů výrobků,
jedním z nich jsou i stoličky, slepené ze
2 druhů dřeva, kombinace „dub, borovice“ (spárovka), boky a sedadlo je vyřezávané a ofrézované. Stoličky dodávám
v jakékoliv velikosti, tvaru, druhu dřeva
a odstínu anebo bez nátěru (čisté). Rozměr 25 x 50 x 30 cm.

Dalším z výrobků jsou poličky, mohou být
bez ozdobných nebo s ozdobnými boky,
navrchu poličky může být vyřezávané prkno, boky jsou ofrézované. Poličky jsou vesměs z měkkého dřeva, ale mohou být i z
tvrdého a mít jakýkoliv odstín. Na poličce
jsou ve spodní části dřevěné věšáčky.
Součástí mohou být i malované kořenky
přišroubované naspodu poličky. Kromě
drobných dřevěných výrobků vyrábím
i nábytek na zakázku, zejména komody,
skříně, ale i stoly a židle.
Kontakty: Jaroslav Hopfinger
Hracholusky 60, tel.: +420 388 328 003
hopfinger.jaroslav@seznam.cz

roku 2008 a jejím cílem je propagovat
jedinečnou nabídku turisticky atraktivních tradičních produktů a služeb, které
jsou v souladu s ochranou přírody.
Značka vsadila na kvalitně zpracovaný
marketing a výsledkem je ucelený program propagace včetně řady tiskovin
a mediálních výstupů. Z oblasti, jež
byla před pěti lety známá hlavně mezi
ornitology a rybáři, se stal vyhledávaný
turistický region nabízející řadu možností aktivní relaxace v přírodě, kterou

K tomu, co mají regionální značky
všude v Evropě společné, patří i motivace, proč je zavádět. Bylo by naivní popírat, že tou hlavní je snaha zvýšit ekonomickou úspěšnost výrobců. Tam, kde
značení funguje, lze ale nezpochybnitelně pozorovat i vedlejší efekty –
zejména podporu místních společenství a vytváření nových vazeb mezi
lidmi, které spojuje právě to, že jsou
„odněkud“. A i když regionální značky
nemohou konkurovat anonymnímu
zboží z globalizovaných velkoobchodů,
ty úspěšné, k nimž (měřeno i evropským metrem) patří i ŠUMAVA originální produkt®, nabízejí alternativu pro
stále širší okruh spotřebitelů, kteří vědí,
že na produkty „odněkud“ (třeba ze Šumavy) se prostě mohou spolehnout.
Kateřina Čadilová,
Asociace regionálních značek, o. s.

.
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certifikace ubytovacích a stravovacích
služeb se na Šumavě
úspěšně rozjela ,
v současné době jejich počet vzrostl na 24.
V tomto čísle novin Vám představujeme všechny služby pyšnící se značkou ŠUMAVA originální produkt® ,
nově certifikované, trochu podrobněji. Podrobnější informace hledejte na
www.regionalni-znacky.cz/sumava.

Petra Lutovská, ubytování
v soukromí
Soukromí a klid najdete v malebném,
neznámém údolí nedaleko obce Zdíkov.
Osada s letitým, u místních stále zažitým názvem Kočičov (dnes Albrechtec)
nabízí prožít volné chvíle na polosamotě uprostřed přírody. Daleko od všedního provozu, přesto v blízkosti známých
turistických středisek a výletních cílů –
Zadov 5 km, Kvilda 8 km, Boubín
25 km. Kočičov je ideálním místem pro
váš odpočinek, aktivní dovolenou nebo
prázdninové radovánky s dětmi.

Rodinný penzion
Brücknerův Dům

restauraci i sportovní a kulturní vyžití.
Hotelové pokoje jsou stylově vybavené
dle jejich historického původu. Hosté si
mohou vybrat z nabídky pokojů Classic,
Exclussive, De Luxe a Royal, sociální
příslušenství je samozřejmostí každého
pokoje. Restaurace nabízí chutné české
a staročeské pokrmy. Nádherné zámecké sály jsou vhodným místem pro pořádání svateb, firemních akcí, rodinných
oslav a dalších. Pro děti je připraven dětský koutek. Hosté mohou navštívit Muzeum Františka Pravdy, zámecký park či
kapli sv. Valburgy. Objekt zámku je nekuřácký a není v něm umožněn pobyt
zvířat.
Orientační ceník ubytování se snídaní
(rok 2010):
Classic (jednolůžkový) – 770 Kč/noc
Classic (dvoulůžkový) – 980 Kč/noc
Exclussive (dvoulůžkový) – 1250 Kč/noc
De Luxe (dvoulůžkový s možností
přistýlky) – 1450 Kč/noc
Royal (dvoulůžkový s možností přistýlky)
– 2450 Kč/noc
Přistýlka – 380 Kč/noc
Nabízíme také zvýhodněné pobyty,
nabídku aktuálních balíčků najdete na
www.zamekhradek.cz

doprovází kulinářské zážitky při konzumaci místních specialit (především
kaprovitých ryb, ale také ovoce, pečiva
a mléčných výrobků) a setkání s místními řemeslníky pokračujícími v tradicích svých předků.

Regionální značení napříč Evropou
Když před pěti lety vznikaly naše
první regionální značky pro místní výrobky, čerpali jejich tvůrci inspiraci
z projektů realizovaných v Irsku, ve Velké Británii a dalších evropských zemích,
kde měly podobné iniciativy v té době
už více než desetiletou tradici. Setkání
zástupců regionálních značek z celé
České republiky a několika evropských
zemí na mezinárodní konferenci, kterou
uspořádala Asociace regionálních zna-

Kontakty: Květa Korečková
339 01 Chlistov 72, tel.: +420 607 985 206
ketty.keramika@seznam.cz
www.kettykeramika.com

Dřevěné výrobky

Korálkové šperky,
bižuterie
Když jsem se v roce 1996 přestěhovala
na Šumavu, měla jsem asi 25 kg korálků,
ale nevěděla jsem, co s nimi. V Praze,
v Umělecko-průmyslovém muzeu jsem
našla knihu autora Pazourka z r. 1906,
kde je zmapováno použití „perlí“ (jak
korálky noblesně nazývá) na všech kontinentech. Tato kniha byla pro mě velkou
inspirací… Vrhla jsem se do toho a objevila jsem poměrně snadnou techniku.
Ignorovala jsem velikost i barvy korálků. Nastala doba pokusů, až jsem začala
používat jako navlékací materiál drátky.
Drátky proto, že do šperků aplikuji i 150
let staré korálky, silonový vlasec nebyl
to pravé. V současnosti se zabývám
hlavně výrobou náhrdelníků, náušnic,
náramků a prstýnků. V Praze jsem navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou, která o moje výrobky projevila zájem. To byl důležitý signál. Měla jsem
výstavy v Čechách a v Německu.

obtisky s různými motivy. Nejčastěji to
jsou obrázky bylinek, květin a lesních
plodů rostoucích na zahrádkách a volně
v přírodě. Po nalepení obtisků se výrobky opět vypalují v peci při 760 °C. Keramiku lze použít do mikrovlnné trouby.
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V nově postaveném domě je připravený
moderně zařízený dvoupokojový apartmán (pro 4–5 osob) a dva dvoulůžkové
pokoje s kuchyňkou. Našim hostům je
k dispozici upravená zahrada s posezením, uzamykatelný venkovní domek
k úschově kol, kočárků, lyží apod., zastřešená terasa s grilem, ohniště, v létě čerstvé bylinky, knihy a informace o Šumavě. Samozřejmostí je Wi-Fi připojení
v celém objektu. Pro nejmenší hosty je
nachystané pískoviště, houpačka, dostatek hraček venku i uvnitř v dětském
koutku, společenské hry, stolní tenis, ale
i dětská postýlka, jídelní židlička, nočník apod. Okolí domů poskytuje dětem
možnost se vydovádět na zahradě, louce, nebo v dobře přístupném lese, a to
v každém ročním období.

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

Prášily 117, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 016 508
kreuzigerova@seznam.cz
www.bruckneruvdum.cz

Zámek Hrádek

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

Penzion „U Horejšů“

Apartmány Eva – ubytování
v soukromí

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

Penzion Horská Kvilda
Chalupa
Katky Neumannové

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

Apartmán 124

Penzion „Pod Hůreckým
vrchem“

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

Chata Klubu
českých turistů

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

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

Penzion
Pod Churáňovským vrchem

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

Aparthotel Šumava 2000

Dvorec Nová Hůrka
Churáňov 17
384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz
Náměstí 8, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 546 910
info@sumava2000.cz
www.aparthotel-sumava.cz

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

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

Hotel Jenišov

Orientační ceník:
Apartmán pro 4 až 5 osob 950–1100 Kč/noc
Pokoje dospělí 300 Kč/noc, děti 200 Kč/noc
Slevy v mimosezoně a při dlouhodobém
pobytu.
Děti do 2 let zdarma.
Kontakty:
Petra Lutovská
Zdíkov-Albrechtec 330, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 400 415, +420 775 347 104
ubytovani@lutovsky.cz
www.lutovsky.cz

Penzion Mechovský dvorec

Chalupa Pazderna

U Hojdarů

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

Hotel Kašperk

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

Penzion
u Černého kohoutka

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

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

Turnerova chata

Ubytování u Chladů

Ubytování na nejkrásnějším zámku
v Pošumaví za překvapivé ceny. Zámek
je tvořen všemi architektonickými slohy.
Šéfkuchaři vám připraví chutné pokrmy
podle kuchařky paní baronky.
Zámek v Hrádku u Sušice se po dlouholeté rekonstrukci dne 24. června 2010
otevřel veřejnosti jako „Společenské,
kulturní a ubytovací centrum“. Pro naše
hosty máme kompletní zázemí – hotel,

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

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

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

Povydří (uprostřed naučné stezky
mezi Antýglem a Čeňkovou pilou)
tel.: +420 376 599 234,
+420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
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Zimní nabídka programů pro veřejnost v NP Šumava
Cykloturistika a běžky
Běžkaři budou pravděpodobně prvními z návštěvníků, kteří si vyzkoušejí
další část šumavské cyklostezky. Koncem října bude dokončen její IV. úsek,
který bude navazovat na loni otevřený
III. úsek, jenž vede z odbočení Vysoké
Lávky do 7 km vzdáleného Velkého
Boru. Nová, přes čtyři kilometry dlouhá
stezka povede mezi Velkým Borem a Srním, Mechovem. V rámci stavby přibude
pro hosty NP Šumava i nové parkoviště
pro 15 osobních aut.

Pozorovací místa
V létě 2008 vznikla tři pozorovací
místa, která jsou určena veřejnosti k letnímu, podzimnímu, ale i zimnímu pozorování zvěře. Pro letní a podzimní pozorování je hostům NP Šumava určeno
pozorovací místo ve Velkém Boru –
jedná se o srub, z něhož lze spatřit větší
spektrum divokých zvířat. Pro zimní pozorování jelení zvěře slouží sruby na pozorovacích místech Jelení Vrchy a Beranky. Zájemci mohou vidět jeleny během
jejich přirozeného pastevního cyklu.
Počátek období pro zimní pozorování
souvisí s dostatečnou sněhovou pokrývkou, která omezuje přirozený příjem vol-

ně dostupné potravy. Hostům doporučujeme vzít si s sebou dalekohled.

Nouzová nocoviště
Pro milovníky dobrodružství jsou již
třetím rokem k dispozici nouzová nocoviště, která leží poblíž 103 km dlouhé páteřní stezky. Tato červeně značená turistická trasa vede nedaleko státní hranice,
a to od Nové Pece až po Železnou Rudu.
Vymezený ohraničený prostor je určen
pro legální nouzové přespání na území
Národního parku Šumava za předem stanovených podmínek – přespat zde může
maximálně 15 osob, a to pouze jednu
noc. Turisté zde nesmí rozdělávat oheň,
musí dodržovat klid a odpad si odnesou
s sebou. Provoz nouzových nocovišť je
celoroční v době od 18 do 9 hodin. V současné době mají zájemci o bivakování
v divoké přírodě k dispozici 7 nocovišť
– Hůrka, Poledník, Modrava, Bučina,
Strážný, Nové Údolí a Pod Plešným jezerem.

Programy pro veřejnost
Od prosince 2010 až do dubna 2011
máme připravenou bohatou nabídku programů pro veřejnost – tvořivé dílny, výlety do přírody, přednášky, výlety na
sněžnicích a další. Z nejbližších akcí je
již známý termín u akce pro veřejnost
s názvem Vánoce pro ptáčky, která se
uskuteční v pátek 17. 12. 2010 od 13.00
do 15.00 hodin v IS Stožec. Bude se konat u příležitosti Mezinárodního dne stěhovavých ptáků (18. 12.). Účastníci si připraví něco málo pro ptáčky, kteří zde
zůstávají – např. zdobení stromku lojo-

vými šiškami se semínky. Přednášející
je Veronika Hričovská, kontaktní tel.:
+420 388 335 014, +420 731 530 466

Zájemce o další zimní programy prosíme, aby sledovali naše informační materiály, ve kterých budeme jednotlivé
akce prezentovat (Programy pro veřejnost – zima 2010/11). Taktéž budou uveřejněny na www.npsumava.cz.

Rožmberský rok v Českém Krumlově
Na procházku dějinami města se můžete vydat v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. Rozsahem i obsahem
doposud největší výstava tohoto muzea,
Příběh města Český Krumlov, vám připomene radostné i stinné události města,
mimo jiné zavítáte i do období Rožmberků, ale také do časů nedávných. Výstavu je možné navštívit do 31. 12. 2011.
Propracované repliky honosných
kostýmů posledních Rožmberků, vytvořené dle historických obrazů, můžete od června obdivovat na výstavě
v Regionálním muzeu. K vidění budou
nejen renesanční kostýmy, ale seznámíte se i s jejich výrobou a využitím
jak v historii, tak v současnosti. Výstava
potrvá až do konce roku 2011.
pokračování na straně 12
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Zahaleni do vánoční atmosféry si prohlédnete fascinující dekorace na vánočních stromech ve vánočním světě sklárny
Joska Kristall a také mnoho tématicky
vyzdobených vánočních stromků z celého světa, např. kávový strom, dětský
strom a mnoho dalších. Samozřejmě zde
budou ke zhlédnutí také klasicky elegantně ozdobené stromky. Kromě toho
budou skláři při této příležitosti vyrábět
neobvyklé vánoční koule. Jistě Vás tato
výstava nadchne!

Bodenmais hledá 2000 nejlepších amatérských
foukačů skla
Supertalent, Popstar, Superstar?
Ne, v kolébce zušlechťování skla v Bavorském lese nyní hledáme nejlepší amatérské foukače skla. Naprosto vážně: Firma JOSKA Bodenmais je jedním z nejznámějších sklářských výrobců v zemi
a v roce 2011 oslaví své 50leté jubileum.
A to je opravdová příležitost, jak spolu
s obcí Bodenmais, největším rekreačním
letoviskem v Bavorském lese, započít jedinečnou akci: Hledá se nejlepší z 2000
amatérských foukačů a foukaček skla –
zúčastnit se může každý! V listopadu
2011 porota vybere nejlepší skleněnou
kouli – hlavní výhra: týdenní dovolená
v rekreačním bytě v Bodenmais po dobu
5 let a „nákupní procházka“ zážitkovým
světem skla JOSKA Bodenmais.
Pro 2000 amatérských sklářů „uvázalo“
městečko Bodenmais a firma JOSKA
balíček, ve kterém je kromě účasti v soutěži i pětidenní dovolená v Bodenmaisu.
Balíček včetně ubytování a mnohých dalších nadstandardních služeb je již od
129 eur. Kromě ubytování v jednom
z domů konceptu WellSportAktiv obsahuje i originální „sklářskou“ vepřovou pečeni v restauraci JOSKA Kristall. Amatérští foukači skla si navíc mohou
poslechnout zajímavá vyprávění sklářů
a při nákupní procházce kouzelným světem skla firmy JOSKA si vybrat na svůj
poukaz výroční sklenku sektu.
Šest dní (pět nocí) stráví naši dobrovolníci v penzionu WellSportAktiv s rozšířenou snídaní nebo za menší příplatek
v hotelu WellSportAktiv včetně snídaňového bufetu (od 169 eur). Předem lze rezervovat polopenzi s menu o 3 chodech

Zasněžené koruny stromů jako průvodci, zářivě modrá obloha, a kam jen
oko dohlédne nic jiného než sněhové
potěšení – to je zimní dovolená v Bavorském lese.

Deggendorfský vánoční trh
Deggendorfský vánoční trh s putováním za jesličkami od 26. listopadu do
23. prosince 2010
Jako malé, ale krásné „město ve městě“ se prezentuje Deggendorfský vánoční trh v srdci Deggendorfu na pěší zóně
na Horním náměstí. Všude září a jiskří
světla, znějí koledy, voní to tady po
všech možných dobrotách a všude se
třpytí vánoční ozdoby.
Návštěvníky Deggendorfského vánočního trhu očekává čilý ruch plný předvá-

Kdo by se chtěl stát amatérským foukačem skla v Bodenmaisu, může si zajistit své místo na tel.: +49 1805 144 514 51
nebo na veranstalter@bodenmais.de.
Další informace či objednávky katalogů
nalezneta na webu Bodenmais Tourismus
(www.bodenmais.de) nebo na adrese
Bodenmais Tourismus und Marketing
GmbH • Bahnhofstraße 56 • 94249 Bodenmais.
Zdroj: Bodenmais Tourismus und
Marketing GmbH

noční nálady v pozadí s kulisou Staré
radnice. Vánoční doprovodný program
se postará o víkendech návdavkem ještě
o zábavu. Deggendorfské putování za
jesličkami je prohlídka výkladních skříní zvláštního druhu. Při tomto putování
vnitřním městem Deggendorfu můžete
zase obdivovat mnoho jesliček (loni to
bylo více než 60 jesliček ve 46 různých
obchodech, provozovnách a institucích).
www.deggendorf.de

Kouzelné zimní muzeum
Čas rozjímání ve Skanzenu Finsterau
Skanzen Finsterau se otevírá návštěvníkům i během zimy, kdy mají ostatní
vlastivědná muzea po celé zemi zavřeno. Můžete si ho tak prohlédnout v jeho
romantické bílé nádheře. Od 25. prosince jsou selská stavení z minulých století opět otevřena pro návštěvníky a skanzen startuje do zimní sezóny.
Jako v začarované pohádkové krajině,
v nadmořské výšce 935 m, leží skanzen
Finsterau skrytý v horách Národního
parku Bavorský les, přímo u českých
hranic.
Sněhová pokrývka okolo cest zde často sahá až nad hlavy návštěvníků a sněhové závěje na střechách jsou až dva
metry vysoké.

za zvýhodněnou cenu 50 €/osoba. Všechny pokoje jsou vybaveny vanou či sprchou,
WC a SAT-TV. Na všechny dobrovolníky
tak čeká objemný zážitkový balíček včetně inovačního a v Německu ojedinělého
konceptu WellSportAktiv. Tito hosté mají
volný vstup do mnoha místních wellness
zařízení (krytý bazén Silberberg, saunový svět, sportovní studio). Jenom cena
balíčku WellSportAktiv je 20 eur na den
a osobu. K programu patří i pět zimních
pěších túr s průvodcem (Po–Pá), volná
účast na různých kulturních akcích a karta BayerwaldCard Bodenmais (slevy
v 500 volnočasových zařízeních, obchodech a restauracích).

.

Neomezené zimní radovánky
v Bavorském lese

v Galerii sklárny JOSKA. Strom je ozdoben vánočními skleněnými koulemi, jedlovými větvičkami a stříbrnými třásněmi. Z kolika sklínek je strom vyroben,
to zatím sklárna tají. Od 9. listopadu do
23. prosince totiž sklárna pořádá soutěž
o ceny a hlavním úkolem je uhodnout
počet skleniček, ze kterých je vánoční
strom vyroben.

Nabídka v místní prodejně je opravdu
široká – vybrat si můžete vánoční skleněné koule ve všech barvách, další skleněné vánoční ozdoby, ručně vyřezávané
jesličky, vánoční květiny, předměty
z včelího vosku, keramiku a další předměty dle Vašeho přání. Každou sobotu
se zde koná vánoční hudební program,
pečení vánočního cukroví a mnoho dalšího. Každé úterý a čtvrtek od 13 hodin
se rozdává vánoční štola a pro děti dětský punč zdarma.
Bližší informace:
JOSKA Kristall GmbH & Co. KG
Am Moosbach 1, 94249 Bodenmais
tel.: +49 9924 7790
verkauf@joska.com
www.joska.com

Jana Zvettlerová
Správa NP a CHKO Šumava

Zavzpomínejme na slávu proslulého
rodu během Rožmberského roku!
6. 11. 1611 zemřel Petr Vok, poslední
mužský potomek tohoto rodu. Jeho úmrtím skončilo téměř čtyřsetleté rožmberské panování v jižních Čechách a v roce
2011 uplynou čtyři století od této významné události.

řezbami je variací na Borrominiho
oltář v chrámu sv. Petra v Římě. Nemáte-li čas jet do Itálie za církevními památkami, může se stát Lomec důstojnou náhradou.
Ke vzniku kostela se váže pověst.
Hrabě Karel Filip Buquoy byl vědec
a velký cestovatel. Jednoho dne dostal
kopii proslavené sošky Panny Marie de
Foya u Bruselu. Protože byla soška velmi malá, bral ji na svých cestách všude
s sebou. Když roku 1685 plul z Říma
do Španělska, zastihla loď prudká bouře a celé posádce hrozilo utonutí. Hrabě, ocitnuv se ve velikém nebezpečí,
slíbil Bohu a jeho Matce, že budou-li
zachráněni, postaví jako projev vděčnosti na svém panství v Čechách kostel
a v něm na oltáři umístí milostnou sošku. V tu chvíli se bouře uklidnila
a všichni byli zachráněni.
Hrabě sošku uložil na svém sídle
v Nových Hradech a v září 1690 se
osobně vydal hledat vhodné místo pro

Jedna velice zajímavá atrakce očekává
návštěvníky od listopadu (2. 11. 2010 –
23. 12. 2010) ve vánočním světě sklárny
JOSKA Bodemais: vánoční strom vytvořený celý ze skla – se svými osmi metry
je pravděpodobně nějvětším stromem
svého druhu na světě. Toto skleněné dílo
z vinných skleniček stojících na kovových podstavcích si můžete prohlédnout

Správa NP a CHKO Šumava se stala
v loňském roce součástí Integrovaného
záchranného systému (IZS). Vybavení
aut a perfektní znalosti pracovníků Informační a strážní služby jsou zárukou
vyšší bezpečnosti návštěvníků a strážci
NP Šumava jsou pro ostatní složky IZS
v případě nouzové události spolehlivým
partnerem. V případě škodní události
jsou tak vytvořeny podmínky pro rychlý
a účinný zásah. Pro hosty NP jsou po celém území rozmístěny tzv. traumatologické body – cedulky s označením místa
(písmeno a číslo, např. A 121) a s kontaktními telefonními čísly v případě tísňového volání.

Lomec – barokní perla u Netolic
stavbu nové kaple. Tři měsíce na to
však zemřel, aniž svůj slib mohl splnit.
Stačil jen najít vhodné místo – Lomecký vrch. Na smrtelné posteli proto prosil své syny Emanuela a Alberta, aby
dílo dokončili, což se také stalo.
Na Lomci nenajdete jen překrásný
kostel. Stojí tu také původně buquoyský lovecký zámeček z let 1709–1710,
který sloužil později jako fara a škola.
Dnes zde působí Kongregace šedých
sester III. řádu sv. Františka. Každou
první sobotu v měsíci se zde pravidelně konají poutě a mše. Dovoluje-li to
počasí, potom jsou mše slouženy venku. Hlavní mariánská pouť se koná
v neděli 8. září nebo v neděli následující po svátku Narození Panny Marie
a navštěvují ji stovky a tisíce věřících
i turistů. Nově je zde vybudována i meditační zahrada. Na Lomec vede hned
7 cest. Není to sice tolik jako do Říma,
ale je přece jen úctyhodné číslo. Jedna
z nich, po které z Vodňan na Lomec
chodíval básník Julius Zeyer, nese dnes
název „Zeyerova stezka“. Podél další
přístupové cesty k Lomci se nachází
skupina slovanských mohyl ze 7.–10.
století. Jde o největší a nejzachovalejší
mohylové naleziště v jižních Čechách.
Okolí Lomce je navíc chráněnou památkovou zónou krajinného celku Libějovicko-Lomecko. Místo je také významnou křižovatkou cyklotras a je
také jedním ze zastavení na naučné
cyklostezce Historická krajina Netolicka.
V okolí najdete řadu dalších historických a přírodních zajímavostí, jako například národní kulturní památku,
rožmberský zámek Kratochvíle nebo
městkou památkovou zónu Netolice
s archeoparkem a muzeem. Více najdete na www.blanet.cz.
Oldřich Petrášek

Kouzelný vánoční
svět

Bezpečná Šumava

Rožmberský rok 2011
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U nás v Bavorském lese
Galerie ve sklárně Joska Kristall se
v listopadu promění v kouzelný vánoční svět.

Poznejte neznámá místa Šumavy
Znáte unikátní poutní areál Lomec
u Netolic, kterému místní neřeknou jinak než láskyplně Lomeček? Poutní
kostel Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Buquoyem
pro zázračnou sošku Panny Marie.
Kostel patří k významným dílům
vrcholného baroka ve střední Evropě.
Unikátní centrální oltář s bohatými

.

Po celou zimu jsou pro návštěvníky
otevřeny všechny statky i domy, hostinec, kavárna a také mimořádné výstavy.
Pro děti je u hostince Ehrn zřízeno hřiště pro případ špatného počasí, které se
rozprostírá v několika patrech. Děti zde
najdou skluzavku, houpačku, orlí hnízdo nebo lezeckou stěnu.

Duchové a perchty
Tanec percht s krásně hrůzostrašnými maskami a bájnými postavami.
Perchty se vyskytují především v Bavorsku a Rakousku, jsou to strašidelné
postavy, které vytvářejí mystickou atmosféru v mrazivých tajemných nocích.
Perchty se objevují jen od listopadu do
ledna, jejich vystoupení je spojeno se
zimním obdobím a většinou se koná
v době zimního slunovratu. V tento den
je nejdelší noc roku, ale zároveň je to také
narození nového světla.

Mnoho tisícovek se tyčí nad korunami
stromů Bavorského lesa, který společně
se Šumavou tvoří největší souvislé zalesněné území v Evropě. V zimě čeká na
návštěvníky pohádková krajina se zasněženými lesy a dalekými výhledy až
k alpským velikánům, ale také neomezené zimní radovánky. Třináct zimních
sportovních areálů nabízí sjezdovky
pro začátečníky i profesionální lyžaře,
rozsáhlé běžecké stopy a vše, co patří
k zimní sportovní dovolené. Nadechnout
se, odrazit se a objevit rytmus pohybu
v bílé stopě, odpoutat se od každodenních myšlenek a užít si čerstvý zimní
vzduch. O to se v Bavorském lese stará
2000 km běžeckých tratí a okruhů a také
přeshraniční trasy do České republiky.
Zažijte romantické zimní putování,
dobrodružství na sněžnicích, setkání
s „divokými zvířaty“ a „divokými zvyky“ nebo blahodárné wellness. V zimě
je Bavorský les vrcholem dovolené –
a uprostřed této zimní pohádky Vás zahřeje srdečná pohostinnost místních
obyvatel.

www.freilichtmuseum.de

Masky z lipového dřeva zobrazují nejrůznějším způsobem prastarý zvyk.
I přes hrůzostrašný vzhled by měly
perchty přinášet štěstí a požehnání.
V nadcházejícím roce mají domy a statky
chránit před neštěstím, zahánět zlé duchy
a přinášet úrodu a plodnost. Průvody
percht slouží také k vyhnání Zimy –
„zimní duchové“ jsou zničeni pomocí
zvuku obrovských zvonů.
V současné době se tento zvyk udržuje
především v alpské oblasti a v Bavorském
lese.
Tanec percht je už několik let součástí zimního a vánočního programu sklárny JOSKA. Součástí programu je mimo
jiné také výstava „Vánoční strom na
cestě kolem světa“, kterou mohou návštěvníci obdivovat v rámci vánočního
programu ve sklárně JOSKA.
Datum konání: čtvrtek, 30. 12. 2010,
od 11 hodin. Program: tanec percht a tanec čarodějnic s bengálským ohněm.
JOSKA Kristall Erlebniswelt
Am Moosbach 1, 94249 Bodenmais

Zeptejte se místních

... na tradiční pokrmy
Bavorského lesa
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Fatschenkindl
Těsto: 250 g mouky; 1 zarovnaná
lžička prášku do pečiva; 1 vanilkový
pudink; 125 g másla; 1 vejce; 80 g
cukru; špetka soli; 1–2 polévkové lžíce citrónové šťávy

Nikde jinde nenajdete tolik skláren
jako v Bavorském lese. Nikde není tak
velký výběr a nikdy není svět skla tak
působivý jako v době Vánoc. Čas plyne
rychle, v obchodech se už objevuje vánoční výzdoba a cukroví a vy si možná
díky práci ani neuvědomujete, že zanedlouho nastane čas Vánoc. A to je ten
správný čas na chvíli oddechu. Jaké by
to bylo podniknout projižďku nebo procházku zimní krajinou Bavorského lesa,
ochutnat bavorské speciality a navštívit
jednu ze sklářských hutí? Na vánočních
výstavách ve svátečně vyzdobených
sklárnách jistě naleznete bez problémů
poslední dárky. V kavárně můžete pohodlně posedět u kávy, štoly a vánočního cukroví, zaposlouchat se do vánočních koled a užít si tuto předvánoční
atmosféru.

Náplň: 80 g lískových oříšků; med;
skořice
Na ozdobu: loupané mandle, čokoládová poleva
Všechny přísady uhněteme tak, aby
vzniklo křehké těsto. Necháme chvíli
odpočinout, vyválíme a vykrojíme
8–10 cm velká kolečka. Poté rozdrtíme 80 g lískových oříšků a smícháme
je s medem a skořicí. Tuto náplň rozetřeme na těsto vpravo a vlevo a těsto
zavineme do tvaru zavinovačky. Hlavu miminka vytvoříme z oloupané
mandle a přilepíme ji cukrovou polevou. Poté ozdobíme zavinovačku
i mandli tmavou polevou.

Kammerfensterl

Tourismusverband Ostbayern e. V.
Bayerischer Wald
Im Gewerbepark D 04
93059 Regensburg
www.bayerischer-wald.de
bezplatná tel. linka: 800 1212111

Těsto: 200 g mouky; 50 g škrobové
moučky nebo 1 vanilkový pudink;
1 vejce; 75 g měkkého másla; 40 g
cukru; ½ prášku do pečiva; trochu
nastrouhané citronové kůry

Bad Füssing – místo pro zdraví a odpočinek

Všechny suroviny smícháme a uhněteme jemné těsto. Těsto vyválíme
a vykrajujeme kolečka. V polovině
kolečka nařízneme kříž. Cukroví poté
potřeme malinovou nebo šípkovou
marmeládou a spojíme s dalším kolečkem. Poté rohy otočíme směrem
ven. Pečeme do zlatova a nakonec potřeme rohy polevou z moučkového
cukru a citronové šťávy nebo trochou
rumu.

Lyžařská centra vhodná pro rodiny
s dětmi, jako např. ArBär-Kinderland,
nabízejí zajímavé atrakce pro nejmenší
návštěvníky – jak na dvou prkýnkách,
tak i na saních.
Muzeum ale také žije. Krávy a ovce
je možné pozorovat za sklem ve chlévě
na statku Tanzerhof. Na druhý svátek
vánoční, 26. prosince od 11 hodin, zde
můžete posedět v útulné světnici
a ochutnat svařené víno a cukroví nebo
si vyzkoušet ruční práce. Praskající dřevo v kamnech a tiše padající sníh vykouzlí tu pravou atmosféru. Mnozí
možná zavzpomínají na své dětství, které prožili v klidnějším, pomalejším
a menším světě, který se svou kovárnou,
kapličkou, selskými staveními a starým
hostincem připomíná Skanzen Finsterau. Ke vzpomínkám patří také jídlo.
V hostinci Ehrn na Vás čekají různé
krajové speciality: hovězí roláda, srnčí
ragú, chlupaté knedlíky, koblihy nebo
také různé bramborové pokrmy.
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V Bad Füssingu si budete užívat život
plnými doušky. Nejoblíbenější léčebné
lázně Evropy ležící v bavorské golfové
a termální oblasti poblíž hornorakouských hranic jsou tím pravým pro vaše
zdraví. Poznejte léčivou sílu legendární
termální vody v Bad Füssingu při bolestech zad a kloubů, revmatismu
a mnoha dalších onemocněních. Sirná
léčivá voda o teplotě 56 °C vyvěrá
z hloubky 1000 m a podle mnohých
hostů, odborníků i lékařů má výjimečné
přírodní léčivé účinky.

Uvolněte se a odpočiňte si od každodenního stresu v největší termální
oblasti Evropy, v neobyčejném saunovém světě s první bramborovou saunou
v Evropě nebo na jednom z tísíce wellness „ostrůvků“, které vám nabízí místo WellVital. Je jedno, zda si vyberete

Bavorský krém
Krém: 1 vanilkový lusk; 6 listů želatiny; 3 žloutky; 40 g cukru; 375 ml
horkého mléka; 250 ml smetany, 4 formičky

Pestrá nabídka lékařských
procedur a relaxačních
a zkrášlovacích kúr wellness
Nabídka léčebných procedur je v Bad
Füssingu obrovská – můžete si vybrat
od tradiční čínské medicíny až po moderní léčbu sekvenčními přístroji. O to
se starají lékaři a terapeuti přímo na
místě. Každému návštěvníkovi pomohou vybrat optimální terapii nebo pro
něj sestaví vhodný léčebně-odpočinkový program.

Od klasiky k moderně
Kromě legendární léčivé vody a terapeutických a léčebných služeb nabízí
lázně také spoustu zábavních a kulturních akcí, které Vám zpříjemní pobyt
v lázních. Jen málokteré lázně v Německu i v zahraničí mohou nabídnout
tak široké spektrum kulturních a uměleckých vystoupení, koncertů a divadelních představení.

Další přísady: malinová nebo šípková
marmeláda, cukr, citron či rum

Ayurvedu, autogenní trénink, zvukovou
nebo aromatickou masáž, saunu v seníku, Tai-Chi nebo koupel v růžových
květech – vaše přání budou splněna.

Bad Füssing – v každém ročním
období
V Bad Füssingu si můžete vybrat
z více než 500 ubytovacích a stravovacích zařízení – od čtyřhvězdičkových
hotelů, přes hostince, penziony, apartmány až po kempy. Velice ceněna je široká nabídka restaurací – ochutnat můžete mezi národ ní specialit y, ale
samozřejmě také pravou bavorskou kuchyni. Místo WellVital je otevřeno celoročně a nabízí vše, co si Vaše srdce
žádá – podle Vašich přání a představ
v příjemné atmosféře. Všechna roční
období se hodí k regeneraci, odpočinku
a načerpání nových sil.
Kur- & GästeService Bad Füssing
Rathausstraße 8
D-94072 Bad Füssing
Telefon: +49 8531 975-580
Český kontakt: +49 8531 975-543
tourismus@badfuessing.de
www.badfuessing.de

Kompot: 100 ml vody, 1 celá skořice;
40 g cukru; nastrouhaná kůra z 1 citronu; 400 g mraženého ovoce – lesní
plody
Krém: Vanilkový lusk podélně rozkrojíme a vyjmeme dužinu. Želatinu
namočíme. Žloutk y s vanilkou
a cukrem ušleháme do hustého krému. Pomalu vmícháme horké mléko.
Změklou želatinu rozpustíme ve
3 polévkových lžících horkého mléka
a vmícháme do krému. Smetanu vyšleháme do tuha a přidáme do krému. Studené formičky naplníme krémem a necháme 5 hodin ztuhnout
v ledničce. Poté opatrně oddělíme
krém od kraje formiček a vyklopíme.
Kompot: 100 ml vody s cukrem, celou skořicí a citronovou kůrou přivedeme k varu. Přidáme ovoce a vaříme ještě 2 minuty. Poté necháme
kompot vychladnout. Skořici i citronovou kůru odstraníme. Podáváme
s krémem.
Zdroj: VHS Regen

Doma na ŠUMAVĚ.....
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Rožmberský rok 2011
pokračování ze strany 10
Páni z Rožmberka, někdejší slavní
majitelé panství, jsou zpátky! Během
Slavností pětilisté růže, od 17. 6. do
19. 6. 2011, se přeneseme do dob dávno
minulých. V renesančním duchu, probuzeném na celé tři dny halasem rytířských turnajů, historických řemeslných
trhů, středověké hudby, pouličních divadel a šermířských soubojů, se odehrává i vrchol slavností – velkolepý historický kostýmovaný průvod.
Podstatné momenty dějin rodu Rožmberků připomene také muzejně-galerijní výstava „Rožmberkové“ v prostorách
českokrumlovského zámku. Od 1. 9.

do 31. 12. 2011 budete moci vidět nejen
exponáty ze sbírek Národního památkového ústavu, ale také artefakty z Národního muzea, Národního technického
muzea a dalších domácích i zahraničních institucí, v jejichž sbírkách se nachází řada artefaktů spjatých s Rožmberky.
Chtěli byste okusit život za vlády
Rožmberků? Navštivte jedinečnou akci
„Renesanční noc“. 16. 9. 2011 ožijí zámecké prostory dvorskou kulturou
rožmberských rezidencí. Budete se
moci zaposlouchat do renesanční hudby, přiučit se dobovým tancům, okusit
dřívější gastronomii a užít si různé
druhy renesanční zábavy.
Více informací získáte na adrese
www.ckrumlov.cz/rozmberkove2011.

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

Krámek pro radost

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

Pavlíkova 7/1 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 736 513 950
kramekproradost@email.cz
www.kramekproradost.cz

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

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

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 kulturní a informační
středisko Kašperské Hory
Náměstí 1 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 503 411
informace@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory
Sortiment: ručně šitá zvířátka, zápalky ze
Sušice, fotografie ze Šumavy, šumavská holubička, háčkované krajky.

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, tiskoviny „Pohádková Šumava“, drobné bytové doplňky ze dřeva.

Turistické informační centrum Stachy

Šumavská řemesla

Stachy 422 • 384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.isumava.cz
www.sumavanet.cz/icstachy

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

Sortiment: kolibříci, chodská dekorační keramika, šumavské holubičky, fotografie ze
Šumavy, drobné bytové doplňky a soustružené výrobky ze dřeva, svíčky ze včelího
vosku, originální bižuterie, kovové a kované výrobky, dekorativní a užitná keramika,
dřevořezby a přírodní dekorace.

Turnerova chata
(na trase Čeňkova pila – Antýgl)
341 92 Rejštejn • tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Sortiment: lhenická ovocná šťáva, sušická
klobása, šumavský sulc, 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, 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.

Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky
ze dřeva, chodská keramika, kolovečská keramika, dekorativní a užitná keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky,
skleněné vinuté perly, malované obrázky,
dekorativní skleněné výrobky, dekorační výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny
„Pohádková Šumava“, soustružené výrobky
ze dřeva, dřevořezby a přírodní dekorace ze
dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané
koberce, bižuterie, fotografie ze Šumavy,
broušené sklo, skleněné těžítko, sušené houby, ručně šitá zvířátka 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, řezbářské
výrobky, soustružené výrobky ze dřeva,
svíčky ze včelího vosku, fotografie ze Šumavy, kolibříci, sušené houby, vinuté perle,
šumavské holubičky.

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,
šumavský sulc, zelňáky, Rendlovy tyčinky,
sušené houby, chodská keramika, občas točené pivo z některých šumavských pivovarů.
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Turistická informační centra

Střípky odjinud

na Šumavě a v Bavorském lese

pokračování rubriky ze strany 1
značek. První zasedání Certifikační
komise, která rozhoduje o udělení
značky JESENÍKY originální produkt®, proběhlo dne 7. 9. 2010. Schváleno bylo všech šest podaných žádostí.
Certifikační komise udělila značku
ručně zdobeným svícím, loveckým
a užitkovým nožům, ručně vyráběným zbraním, tradičním roubenkám,
replikám historického skla a staroměstským máslovým trubičkám.

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

ČESKÁ INFOCENTRA
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 FRYMBURK  Informační centrum Frymburk • Náměstí 5,
382 79 Frymburk • tel.: +420 724 966 060 • info@ifrymburk.info, www.ifrymburk.info HARTMANICE Městské
informační středisko Hartmanice, Hartmanice 40, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 593 059 • ishartmanice@
muhartmanice.cz • www.sumavanet.cz/ichartmanice HORAŽĎOVICERegionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice • tel./fax: +420 376 511 999 • tel.: +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@sumava-lipno.eu •
www.sumava-lipno.eu HORSKÁ KVILDA  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
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 42 Lenora 36 • tel.: +420 722 498 208 • infocentrum@lenora.cz • www.sumava.net/iclenora LIPNO NAD
VLTAVOU Infocentrum Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou 87 • tel.: +420 380 736 053, + 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.sumavanet.cz/icnyrsko POBĚŽOVICE Městské kulturní a informační
středisko Poběžovice, náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice • tel.: +420 379 497 889, +420 734 449 630 •
info@pobezovice.cz • www.sumava.net/icpobezovice, www.pobezovice.cz 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 Kulturní a informační služby města Prachatice – Infocentrum,
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice • tel.: +420 388 607 574 • 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 STACHY Turistické
Regionální sdružení Šumava • 384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270 •
informační centrum Stachy
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, +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/itcruda ŽELEZNÁ RUDA Informační středisko
Hraniční nádraží Železná Ruda, 340 04 Železná Ruda • tel.: +420 376 387 060, isalzbetin@npsumava.cz • www.
npsumava.cz

BAVORSKÁ INFOCENTRA
BAD KÖTZTING Kurverwaltung Bad Kötzting, Herrenstr. 10, 93444 Bad Kötzting • tel.: +49 9941 602-150 •
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@bayerisch-eisenstein.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. Oswald-Riedlhütte,
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 Tourist-Information 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 Tourismus-büro 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

Nové originální
webové stránky
Na podzim 2010 byla spuštěna
nová verze webu o regionálním značení, kterou najdete na adrese www.
regionalni-znacky.cz. Nový web
umožňuje vyhledávat výrobce nejen
podle regionu, ale i podle oboru jejich činnosti. Najít tak můžete napříč
regiony třeba několik certifikova-

ných druhů piva či porovnat odlišnosti tradičních krojů z různých
oblastí České republiky. Na těchto
stránkách naleznete nejenom kontakty na jednotlivé držitele značek,
ale dozvíte se zde i o akcích pořádaných v regionech, či si zde můžete stáhnout všechna čísla novin
„Doma v…“ i z ostatních regionů.
Zdroj: ARZ o. s.

Doma na ŠUMAVĚ
Sezonní (pololetní) turistické noviny pro území
Šumavy • Evidence MK ČR E 17 107 • Vydává
Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s.
(384 73 Stachy 422, telefon: +420 380 120 263,
www.rras.eu), ve spolupráci s VHS Regen (www.
vhs-regen.de), Asociací regionálních značek, o. s.
(www.arz.cz) a Apus, o. s. (www.apus.cz) v nákladu 18 000 výtisků v české jazykové mutaci
a 7 000 výtisků v německé jazykové mutaci.
• Grafický návrh a sazba: 2123design s. r. o. •
Úvodní fotografie: Radek Drahný • Jazykové
korektury: Mgr. Roman Hajník • Překlad do
německého jazyka: VHS Regen
Kontaktní osoby: Kateřina Vlášková, RRA
Šumava, tel.: +420 380 120 263, vlaskova@rras.cz
• Katka Čadilová, ARZ, tel.: +420 724 863 604,
cadilova@arz.cz

Pohodová zábava

Vydání těchto novin bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem v rámci
projektu “Turistický destinační management Bavorský les – Šumava“. Investice do vaší budoucnosti.

www.regionalni-znacky.cz
www.isumava.cz
www.arberland.de

