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Výrobky, řemesla, lidé

O unikátní výstavě třetí nejcennější středověké
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Nováčky se značkou ŠUMAVA originální
produkt® vám představujeme na str. 7

www.regionalni-znacky.cz

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí
Informace ze šumavských
lesů na vlnách Českého
rozhlasu České Budějovice
Rozhlasovému vysílání je letos 90 let.
Od roku 1923, kdy 18. května ve 20 hodin
15 minut bylo na území tehdejšího Československa zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání, prošla historicky první
stanice dramatickým vývojem – od živého
vysílání ve skromném stanu v Praze
Kbelích k dnešním moderním digitalizovaným provozům, od soukromé společnosti přes státní, politice poplatný
rozhlas, až k nezávislému veřejnoprávnímu médiu.
Jedním z regionálních studií Českého rozhlasu je Český rozhlas České
Budějovice. Už z názvu krajského města je zřejmé, že vysíláme pro posluchače v jižních Čechách. Jihočeši jsou svému kraji věrni, málo a neradi se stěhují, rodové tradice jdou mnohde přes celá
staletí a jsou také věrnými rozhlasovými posluchači. Český rozhlas České
Budějovice patří k nejposlouchanějším
veřejnoprávním regionálním rádiím
a věrnost oplácí svým posluchačům programem, který respektuje a odráží krajové zvláštnosti, tradice i potřeby posluchačů. Jsme empatické rádio, které zná
své posluchače. A ti mu to stejnou měrou
oplácejí.

Ve vysílání Českého rozhlasu České
Budějovice dáváme velký prostor aktuálnímu dění na Šumavě. Právě na jihočeské frekvenci 106,4 MHz se mohou
posluchači například seznámit s vývojem přípravy zákona o NP a CHKO
Šumava, který v poslední době kritizují ekologové i ředitelé evropských národních parků, i s novými pravidly pro
splouvání Teplé Vltavy, které uvítali
nejenom vodáci, ale také majitelé půjčoven lodí.
A víte, že v Borových Ladech uvidíte
nad svými hlavami létat sovy, protože
šumavský park zde totiž otevřel nový
sovinec, že jihočeští botanici vrací rašeliništím jejich původní podobu a zacelují krajinné jizvy v podobě odvodňovacích kanálů, že na Šumavě a v Pošumaví
je už přes dvacet rozhleden a přibudou
k nim v budoucnu další nebo že rybáři
(pokračování na straně 2)

Střípky odjinud
Služby v cestovním
ruchu se nově značí už
i v Moravském Kravařsku
Moravské Kravařsko se na jaře 2013
zařadilo mezi stále početnější skupinu regionů, které v rámci svého
členství v Asociaci regionálních značek oceňují vedle řemeslných výrobků
a potravin také služby v cestovním
ruchu.

Z regionu do Senátu a kam dál?
Na konci dubna uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s., v historických prostorách Senátu
PČR seminář na téma Regionální značení domácích produktů. Cílem bylo
představit iniciativy regionálního značení v celé jejich šíři, včetně potenciálu,
který značení místních produktů může mít do budoucna.
A byla to akce, na kterou dlouho nezapomene nejen ochranka naší horní parlamentní komory. Po první části semináře, na níž vystoupilo pět zástupců regionů s představením různých přístupů
k myšlence regionálního značení, se totiž
naplno rozběhla prezentace oceněných
produktů. Kdo se zúčastnil, určitě neprohloupil, protože mohl ochutnat bezpočet
sladkých i slaných dobrot a nápojů
od moštů přes pivo až po pálenku a k tomu
obdivovat dovednost a nápaditost rukodělných výrobců z nejrůznějších koutů
naší vlasti. Šumavu vzorně reprezentovaly zákusky z Café Charlotte a Krchlebské koláče od paní Heleny Konopíkové
a na všechno dohlížel živý blanický rytíř
v dokonalé zbroji.

Regionální značky v Senátu určitě ostudu neudělaly, naopak, během několika
málo hodin se podařilo ukázat, že tato
forma zviditelňování regionů má řadu
nadšených a nápaditých stoupenců, kteří se na společných základech snaží upozorňovat na jedinečnost konkrétních
oblastí i jednotlivých producentů. Přesto
se ale vnucuje myšlenka, proč se tak těž-

ko daří získat právě pro tyto aktivity nějakou širší podporu a zázemí. V celostátním měřítku to bohužel stále vypadá,
že blanický rytíř byl v Senátu zcela správně.
I když ekonomicky je její přínos zanedbatelný, regionální značka nabízí příležitost pro spolupráci a oživení vazeb mezi
lidmi, které spojuje vztah k místu, kde
jsou doma a kde se snaží o poctivou obživu. Je to sice dlouhodobý úkol, ale snad
i cesta, jak vrátit našemu venkovu a menším městům tvář, o níž je do značné míry
připravila léta socialistické uniformity
i následující nekontrolovaná honba
za povrchním konzumním blahobytem.
Národní hrdost se u nás nikdy moc nenosila, stále trpíme pocitem, že není, nač
být pyšní. Ale někdy stačí se pořádně rozhlédnout. Těch, kdo se přes složité podmínky snaží prosadit vlastnoruční poctivou prací, naštěstí pomalu, ale jistě přibývá. A díky regionální značce třeba zjistíte, že je máte doslova na dosah.
Regionální značky pro místní produkty a služby nemají ambice konkurovat
propracovaným oborovým certiﬁkacím.

Mají jiný smysl – vytipovat zajímavé
výrobce a poskytovatele služeb z konkrétního regionu, u jejichž produktů je možné zaručit nejen základní kvalitu, ale i něco
navíc – oživení regionální či rodinné tradice, vysoký podíl místních surovin nebo
originální provedení. Regionálních značek je už více než 20, pro každý region
speciﬁcká, ale všechny se snaží o totéž –
být důvěryhodným doporučením místních lidí pro turisty i sousedy odvedle.
Regiony sdružené v Asociaci regionálních značek byly a jsou pyšné na to, že regionální značky vznikají doslova odspoda
a díky tomu jsou v něčem stejné, ale
ve spoustě charakteristik vlastně velmi
originální. Zároveň jsou nezávislé, což
ovšem také znamená, že jsou odkázané
samy na sebe a na to, co si dokážou vybojovat. Jejich největší kapitál je v lidech –
jak těch, kdo se o značku starají a po léta
ji rozvíjejí často ve velmi svízelných podmínkách, tak především v jednotlivých
držitelích. Nevadí, že jejich skladba je
přepestrá – od jednotlivců, kteří v domácích podmínkách tvoří úžasné rukodělné výrobky, až po zavedené ﬁrmy nebo
potravinářské provozy. O to lépe, právě
tak pestrý je přece region, k němuž se hlásí. Podstatné je, že právě tam, u sebe
doma, dělají svou práci poctivě a s nadšením. Nadšení samo ovšem nestačí, viditelná propagace se zadarmo neudělá.
S koncem evropského programovacího
období přichází řada otazníků, ale snad
i naděje, že smysluplné myšlenky stojí
za podporu.
Blanický rytíř ze Senátu se vrátil zase
do bájné hory. Doufejme, že tam on i jeho
druzi budou moci ještě nějaký čas v klidu spát!
PhDr. Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka Asociace
regionálních značek, o. s.

Značení služeb zavedl koordinátor
značky, MAS Regionu Poodří, v rámci
realizace mezinárodního projektu spolupráce MAS, jehož partnerem byla
slovenská MAS Podpoľanie. V prvním
kole značku získala čtyři zařízení, dvě
ubytovací a dvě restaurace. Oba penziony se shodně nacházejí ve významných historických budovách, na zámcích v Bartošovicích a v Kuníně, a mají
společné i to, že je provozuje obecní
úřad. Zatímco bartošovický zámek

nabízí příjemné ubytování v moderně
rekonstruovaných pokojích, v Kuníně
si můžete dopřát komfort zámeckého
apartmá a k dispozici jsou i služby vyhlášené restaurace.
Čtyřlístek oceněných služeb doplňují dvě známé restaurace ze Studénky.
Ta Na Kmínku je vyhledávaná zejména
turisty a všemi, kdo ocení možnost příjemného venkovního posezení. Hlavním lákadlem jsou zde ale vyhlášená
nakládaná žebra. Restaurace Dělnický
dům je „domovským přístavem“ sportovních fanoušků, svůj koutek zde ale
mají také rybáři. Interiéru dominují
sběratelské exponáty majitele, který
pořádá i speciální akce pro pobavení
hostů, z nichž jedna – studenecká lajna
ze sedlnických párků v délce 122 metrů – se dostala dokonce až do české
knihy rekordů.
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Chodské slavnosti
a Vavřinecká pouť

(pokračování ze strany 1)

na Lipně si musí dát pozor na dodržování rybářského řádu, jinak mohou
od rybářské stráže dostat tučnou pokutu? Ani na tyto zajímavosti ze Šumavy
a spoustu dalších v našem vysílání nezapomínáme.
V letošním roce mohou posluchači Českého rozhlasu České Budějovice ladit nový rozhlasový
pořad Český jih a Šumava v písni a seznámit
se s jedinečným sběratelským dílem hudebníka Karla Weise. Příprava cyklu trvala bezmála
tři roky. Jednotlivé díly vznikly za úzké
spolupráce se souborem Musica Bohemica s využitím archivních nahrávek.
Speciálně pro tento cyklus vzniklo 115
zcela nových nahrávek lidových písní,
většinou dosud nikdy nerealizovaných.
Chcete mít dobrý přehled o dění
na Šumavě a v Pošumaví? Poslouchejte
Český rozhlas České Budějovice na jihočeské frekvenci 106,4 Mhz nebo na internetu budejovice.rozhlas.cz a buďte
s námi.
Ing. Miroslav Tichák,
Český rozhlas České Budějovice

Koncert v kostele
na Dobré Vodě
Tak jako v minulých dvou letech, i letos
v srpnu vystoupí v kostele svatého Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic klatovská vokálně-instrumentální skupina
Zebedeus.

Koncert se uskuteční v pátek 23. srpna v 19 hodin. Návštěvníci Šumavy si
poslechnou spirituály a písně ve vícehlasých úpravách. Mimořádnou atmosféru koncertu umocní působivé podsvícení zdejšího jedinečného skleněného oltáře a obrazů křížové cesty.
Infocentrum Hartmanice

Závišův kříž – splendor mysticus
v Cisterciáckém opatství ve Vyšším Brodě
26. dubna letošního roku se otevřely
brány 1. Zemské výstavy jižní Čechy –
Horní Rakousko, Dávné stopy – nové
cesty. Rozsáhlá příhraniční výstava probíhá ve městech Vyšší Brod, Český Krumlov, Freistadt a Bad Leonfelden až do
3. listopadu 2013. V jejím rámci vystavuje Cisterciácké opatství Vyšší Brod
legendární kříž zvaný Závišův, okázalý
relikviář, jenž bývá stavěn naroveň Českých korunovačních klenotů. Nechat
se oslnit mystickou září vyšebrodského
kříže je v jižních Čechách možné poprvé
po dlouhých 75 letech.
Kříž zvaný Závišův náleží bezpochyby k oněm výjimečným předmětům, které nechávali pořídit jen nejmocnější
z mocných. Při zhotovení tohoto nádherného kříže bylo použito neobvykle
vysokého množství drahokamů i perel,
neboť byl do jeho středu zasazen ostatek
dřeva pravého Kříže, na němž zemřel
Ježíš Kristus, představující relikvii nad
jiné významnou. Vyšebrodskému opatství drahocenný relikviář podle tradice
i historických zpráv daroval Záviš z Falkenštejna, patrně v 80. letech 13. století. Osudy vzácného ostatkového kříže,
od roku 2010 národní kulturní památky,
pak s vyšebrodským klášterem zůstaly
spojeny až do dnešní doby.
Relikviář je osazen v tzv. Rožmberském
oratoriu. Vzhledem k jedinečné duchovní, materiální a historické hodnotě je zlatý relikviář uchováván v klimatizované
schráně, splňující všechny parametry nejpřísnějšího zabezpečení. Samotné vystavení relikviářového kříže doplňuje digitálně obrazová prezentace s informacemi
o jeho historii, popisem a významem
v dějinných souvislostech.
Kdo se vypraví na česko-rakouskou
zemskou výstavu do Vyššího Brodu,
zhlédne také nově zrenovovaný interiér
ctihodného opatského chrámu s expozicí Svět cisterciáků, jež skýtá kromě
jiného zajímavé informace o vzniku řádu
a jeho působení na mezinárodní úrovni.

Prohlídková trasa je dále premiérově rozšířena o návštěvu kapitulní síně, architektonického skvostu české gotiky. U příležitosti konání příhraniční zemské výstavy rozkvétají v obnovené rajské zahradě
historické odrůdy růží a lilií. Revitalizace rajské zahrady se uskutečnila díky
ﬁnanční podpoře a aktivní pomoci Rotary klubů Freistadt, Český Krumlov, Rohrbach a České Budějovice.
Vyšebrodské opatství se mezi českými
cisterciáckými kláštery pyšní nejrozsáhlejšími umělecko-historickými sbírkami,
jež se do dnešních dnů dochovaly z velké
části téměř jakoby zázrakem. V klášterním muzeu budou premiérově vystaveny
exponáty špičkové evropské úrovně, např.
deskové obrazy Madony Vyšebrodské,
Madony Zlatokorunské nebo Ukřižování z Vyššího Brodu. V obrazové galerii
jsou k vidění ale též vzácné obrazy Petra
J. Brandla, Jana Kupeckého, Norberta
Grunda i jiných barokních mistrů. Samozřejmě můžete navštívit i nejkrásnější
klášterní knihovnu České republiky.
Město Vyšší Brod ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím naplánovali bohaté
hudební, kulturní a společenské programy. O komfortní ubytování se postarají
místní hotely a penziony, které pro vás
ve svých restauracích připravily krajové speciality a zvláštní kulinářská překvapení. Tichá zákoutí mystické přírody Šumavského podhůří vás přesvědčí
o tom, že na Vyšebrodsku máte jedinou
povinnost – relaxovat. Síť dobře značených turistických tras, cyklostezek
a naučných stezek vás zavede k nejednomu úchvatnému výletnímu cíli. Nenechte si ujít mýty opředenou Čertovu stěnu,
šumění vodopádů sv. Wolfganga nebo
projížďku po divoce romantické Vltavě.
Rezervace prohlídek:
Tel.: 380 746 674, 724 184 145
www.klastervyssibrod.cz
Infocentrum Vyšší Brod,
www.mestovyssibrod.cz/zemska

Za památkami Chelčicka a kolem Svobodných Hor
Město Netolice a Nadace Jihočeské cyklostezky zve všechny milovníky cyklistiky na tradiční cykloturistickou akci pro
celou rodinu po přírodních památkách
Netolicka nazvanou „Kolem kolem Netolic“. Akce se letos bude konat v sobotu
13. července 2013, start účastníků je
v 9 hodin u muzea na náměstí v Netolicích.
Trasa vás tentokrát zavede z Netolic
na keltské kultovní ohrazení Hradiště,
renesanční dvorec Rábín, barokní poutní místo Lomec, Libějovické zámky
a zámecký park, zázračný pramen v Lázničkách u Chelčic, Lhotovský rybník (místo, kde se natáčel ﬁlm Princezna ze mlejna) a okolo zámku Kratochvíle zpět
do Netolic.
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Netolické dostihy a koňský trh

Téměř celá trasa okruhu vede převážně po stávajících značených cyklostezkách a po silnicích III.třídy. Celková délka okruhu je cca 33 km. Bližší informace
k akci získáte v IC Netolice nebo na webu
www.netolice.cz

Nenechte si ujít ani ojedinělou akci
na sklonku léta, ve dnech 31. srpna
a 1. září 2013. Na závodišti u zámku Kratochvíle se budou konat tradiční Netolické dostihy. V každém dostihovém dnu
se běží 8 nebo 9 dostihů, z toho 3 překážkové (celkem 16 překážek), 3 rovinné
a 2 klusácké. V přestávkách proběhnou
dostihy poníků, ukázky parkurového
a westernového ježdění, dostihy neregistrovaných koní a chovatelské předvádění. Dostihy každoročně navštíví na 4 tisíce diváků. Letos se poprvé uskuteční
i jihočeský regionální koňský trh (sobota
31. srpna 2013 od 9 do 12 hodin).
Infocentrum Netolice

Tradičně na počátku druhé poloviny
prázdnin, letos 9. – 11. 8. 2013, se
v Domažlicích uskuteční Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Slavnosti jsou
jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádané již
od roku 1955. Pro návštěvníky jsou
nachystány pořady na pěti podiích, kde
vystoupí na sedm set účinkujících. Stěžejní část programu je věnována zejména
místním národopisným hudebním
a tanečním souborům, ale uvidíte i soubory z jiných částí republiky a ze zahraničí. V hudební nabídce jsou zastoupeny
kromě folkloristických i další žánry, jako
dechovka, kramářské písně, rocková
hudba, country apod.
Na náměstí a v historickém centru
města se po dobu slavností koná staročeský jarmark a na vrchu Veselá hora,
v Domažlicích běžně zvané Vavřineček,
je v sobotu i v neděli mše svatá vždy
za účasti některé významné církevní

osobnosti. Vstup na pořady uváděné
v rámci hlavního programu je zdarma.
Chodsko je jedinou oblastí Čech, kde
je folklor bez přerušení stále živý. Působí zde národopisné soubory, hraje řada
dudáckých muzik. Lidé spontánně udržují zvyky a obyčeje, lidovou dudáckou
hudbu i tance, účastní se poutí v krojích
atd. Na některých vsích dodnes nosí
ženy i ve všední den tradiční chodské
oblečení.
Přijměte proto naše pozvání a navštivte Chodské slavnosti, určitě budete nadšeni! Více informací na webech www.
idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

Vimperk slaví 750 let
V letošním roce si město Vimperk připomíná velice významné výročí – 750
let od jeho první písemné zmínky. Vimperk je poprvé zmiňován v roce 1263,
kdy se v listině vydané pražským biskupem Janem III. (1258 –1278) objevuje
zmínka o Vimperku zásluhou Purkarta
z Janovic, majitele vimperského panství.
K této příležitosti byly spuštěny samostatné webové stránky (www.750let.
vimperk.cz), kde naleznete všechny
informace o připravovaných akcích
k oslavám. Součástí webu jsou fotograﬁe, textové informace z historie i současnosti a další zajímavosti o Vimperku a jeho významném výročí.
Letošní nabídka akcí, které jsou připravovány společně s místními spolky
a podnikateli, je opět skutečně široká
a bude z čeho vybírat. O prázdninách
se můžete těšit na tradiční akce Léta pod

Boubínem, 12. ročník setkání dřevosochařů, Bitvu na Winterbergu, Městskou
zámeckou slavnost nebo festival NaturVision. Prázdniny budou letos zpestřeny o oslavy 120 let železnice Strakonice – Vimperk, které proběhnou 13. července na vlakovém nádraží. Nabídku
akcí doplňují, tak jako každoročně, různé výstavy v zámeckém muzeu.
Kompletní nabídku akcí naleznete
na www.meks-vimperk.com nebo www.
vimperk.cz. Foto Zdeněk Přibyl

Klatovy zvou
na bezplatnou
prohlídku historického centra
Každý návštěvník, který se vydá do Klatov, si nemůže nepovšimnout jejich nejvýznamnější památky a dominanty –
Černé věže, tyčící se do výšky úctyhodných 81 metrů. Je jedním ze symbolů
města, známou siluetou, která odlišuje
Klatovy od všech ostatních měst.
O výstavbě této hlásné věže, která by
střežila město před blížícím se nebezpečím a zároveň umožnila včas varovat
před zhoubnými požáry, rozhodli klatovští v 16. století, tedy v době, kdy prožívali období největšího hospodářského rozmachu. Zároveň měla tato věž,
zdaleka převyšující všechny ostatní stavby ve městě, symbolizovat bohatství
Klatov, jež se tehdy řadily mezi 7 nejzámožnějších měst v Čechách.
Černá věž by však jen stěží mohla plnit
svou funkci, pokud by na jejím vrcholu
nebydlel člověk, který shora neustále
pozoroval město a jeho okolí, aby tak
mohl měšťany spravit o nově vzniklém
požáru nebo blížícím se vojsku. Této
osobě se tu tradičně říkalo věžný.
Pokud vás zajímá, jak věžní na Černé
věži žili, přijeďte do Klatov na jednu

z bezplatných prohlídek historického
centra. V jejím rámci uvidíte ﬁlm s unikátními záběry posledního klatovského
věžného a dozvíte se, jak se na Černé
věži bydlelo. Vedle toho uslyšíte zajímavosti z dějin města a navštívíte některé
z běžně nepřístupných prostor. Po skončení prohlídky se pak můžete sami rozhodnout, zda zdoláte více než dvě stovky schodů vedoucích na ochoz Černé
věže nebo navštívíte unikátní barokní
lékárnu či jedinečné katakomby.
Prohlídky se konají každou sobotu
v době od 6. července do 7. září
v 10 hodin, setkání s průvodcem je vždy
u Černé věže na náměstí. Každá prohlídka trvá asi 80 minut a koná se za každého počasí a při jakémkoli počtu účastníků.
Další informace najdete na stránkách
www.prohlidky-klatov.cz
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Šumavská nej…
Jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších pohoří střední Evropy nabízí
návštěvníkům mnoho unikátních a ojedinělých klenotů přírody, historie a památek. Autoři výstavy Šumavská nej… zmapovali a nafotili desítky historických,
technických a církevních památek, přírodních lokalit a muzejních exponátů,
které se mohou pyšnit tím, že jsou nej… nebo jediné svého druhu na Šumavě
či v Bavorském lese. Některé jsou známé, o dalších ví jen pár znalců. Na samotnou výstavu autoři vybrali 35 zajímavostí z české, bavorské a rakouské části
Šumavy. Jedním z důležitých kritérií při výběru šumavských nej… pro výstavní účely byla skutečnost, zda se dá zmíněná lokalita či památka v současné
době volně navštívit. Výstava by tak měla návštěvníkům přinést tipy na zajímavé poznávací výlety po celé Šumavě.
Lidé se z výstavních panelů mimo jiné
dozvědí, kudy vedla nejstarší obchodní
stezka na Šumavě, kde je k vidění největší skleněná lahvička na šňupavý tabák
na světě, kde jsou největší vodopády,
největší rašelinné jezero či kde stojí nejstarší kostel, nejstarší klášter nebo nejstarší lípa. Zajímavé je například srovnání tří rozhleden v Čechách, Bavorsku
a Rakousku. Výstava pozve turisty také
k nejvýše položenému památníku, nejvýše položeným hradům a hradištím či
nejvýše položeným obcím v bavorské,
české i rakouské části Šumavy.
Na výběru cílů se podíleli čeští a bavorští publicisté, kteří se dlouhodobě
věnují Šumavě. Fotograﬁe pořídil známý fotograf šumavské přírody Jaroslav
Vogeltanz a jeho snímky jsou doplněné
českými a německými texty.
Výstava bude putovní a v letošním
létě se představí na několika místech
Šumavy a jižních Čech, např. na Kvildě,
ve Stožci, Netolicích či Českých Budějovicích Volně navazuje na úspěšnou knihu Šumavská NEJ – Rekordy a unikáty
Šumavy a Bavorského lesa. Více informací na www.isumava.cz.
Na výstavě Šumavská NEJ se mimo
jiné dozvíte …

Největší lahvička
na šňupavý tabák na světě
Muzeum šňupavého tabáku
Grafenau
V muzeu šňupavého tabáku v Grafenau
může člověk vedle spousty dalších „šňupavých“ objektů obdivovat i největší lahvičku na šňupavý tabák na světě. Váží
32 kg, má rozměry 69,7 x 45,7 cm a vejdou se do ní tři
kila šňupavého
tabáku. Byla vyrobena z rubínového skla ve sklářské manufaktuře von Poschinger ve Frauenau
sklářem Seppem
Ranklem.
Muzeum ho při příležitosti otevření
věnoval Lions-Club Freyung-Grafenau.
Muzeum šňupavého tabáku sídlí od roku
1981 v památkově chráněném bývalém
špitálu města Grafenau, který sloužil
od 15. století péči o chudé a nemocné.
Lahvičky na šňupavý tabák se staly
významným artiklem šumavských skláren v 19. století. Vlastnictví drahé lahvičky bylo tehdy považováno za znak prestiže a postavení majitele. Zvláště oblíbené bývaly červené.

Nejstarší hostinec
Bavorského lesa
Zwieslerwaldhaus
Jako první osídlili samotu Zwieseler Waldhaus (dnes obec Zwieslerwaldhaus) dřevaři a myslivci. Historický hostinec Zwieseler Waldhaus je považován za nejstarší
hostinec Bavorského lesa. Byl postaven
roku 1768 jako myslivna. Roku 1832 zís-

kal koncesi na čepování piva. A od té doby
poskytoval ubytování cestujícím, kteří
putovali na českou stranu hranice nebo
se vraceli do Bavor. Samota Zwieseler
Waldhaus bývala také často navštěvována
pašeráky. Přicházeli z Zwieselu a chodili
přes Zwieseler Waldhaus dál do Čech.
Od roku 1832 pravděpodobně hasili svou
žízeň naposledy na bavorské straně právě
v uvedené myslivně.
Severovýchodně od Zwieseler Waldhaus byla roku 1939 vyhlášena 37,8 hektarů velká přírodní rezervace Mittelsteighütte (Wald), severozápadně od něj
roku 1950 přírodní rezervace Hans-Watzlik-Wald u Zwieseler Waldhaus
o ploše 11,6 hektarů. Obě tyto rezervace s pralesním charakterem byly roku
1997 začleněny při jeho rozšiřování
do Národního parku Bavorský les.
Samota Zwieseler Waldhaus je výchozím bodem pro mnohé krásné výlety,
například na horu Falkenstein (Evropská
turistická dálková trasa E6), k bývalé plavírně dřeva, nyní hostinci Schwellhäusl
(historická nádrž na plavení dřeva) nebo
přes hranice do Čech.

Nejstarší kostel na Šumavě
Albrechtice
Solnohradský arcibiskup Albrecht, syn
krále Vladislava II., vysvětil 5. ledna 1179
v Albrechticích (po arcibiskupovi dostala
obec také svůj název) kostel Panny Marie
a svatých apoštolů Petra a Pavla. Stavba
se dochovala v raně gotické podobě
z první poloviny 13. století s románskými
prvky. Je to jedna z nejstarších gotických
památek na našem území. V 15. století
byla přistavěna sakristie a zaklenut chór,
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Na horském kole
hlubokými lesy
k sousedům

nu, Luzný, Plechý či si z výšky prohlédnout Lipno, Kleť nebo se kochat vrcholy
rakouských Alp – Grossglocknerem,
Watzmannem či Dachsteinem, musíte
vyšlapat 101 schodů na boubínskou rozhlednu. Dostanete se tak do nejvyššího
bodu na české straně Šumavy. Samotný
Boubín je vysoký 1 362 metrů a rozhledna přidá dalších 21 metrů. Rozhlížet
se tak můžete z výšky 1 383 metrů (nejvyšší hora na české straně – Plechý – je
vysoký „pouhých“ 1 378 metrů).
Dřevěná boubínská rozhledna byla
otevřena v roce 2005 a její vyhlídkový
ochoz leží v sedmém podlaží.

Největší rašelinné jezero
na Šumavě i v ČR
Chalupská slať
Na levém břehu Teplé Vltavy nad soutokem s Vydřím potokem leží největší rašelinné jezero na Šumavě – Chalupská slať.
Jezírko má nepravidelný tvar a plují

na něm ostrůvky s typicky rašelinnou
vegetací. V létě na těchto ostrůvcích hnízdí kachny divoké, které si zvykly na přítomnost lidí. Rozloha slati, která se nalézá ve výšce 897–920 metrů, je 137 hektarů. Plocha jezírka je 1,3 hektaru a jeho
průměrná hloubka je 1,5 metru. Slať leží
v I. zóně Národního parku Šumava a je
přístupná naučnou stezkou, která vede
po 260 metrů dlouhé poválkové cestě.
Chalupská slať patří k nejchladnějším
místům na Šumavě – průměrná roční
teplota je 4,5 °C a průměrný úhrn ročních srážek je 950 milimetrů.

Nejstarší klášter na Šumavě
Schlägl
Premonstrátský klášter v hornorakouském městě Schlägl je nejstarším klášterem Šumavy. Byl založen v roce 1204,

Rozhodnete-li se ze sedla svého kola
poznávat česko-bavorské pomezí, můžete se vypravit jen několik kilometrů za
západní hranici CHKO Šumava do oblasti Čerchov-Gibacht-Hohenbogenwinkel
(okresy Domažlice a Cham) a objevovat
dosud málo známou a téměř nedotčenou krajinu Českého lesa.
V oblasti vyznačili ti nejpovolanější,
místní zkušení bikeři a průvodci, trasy
různé délky i obtížnosti po cestách a pěšinách dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Trasy je možné stáhnout na www.
bayerischer-wald-mountainbiken.de.
Nenechte se zmást německou doménou,
všechny informace jsou v češtině. V tištěné podobě lze přehled tras (brožura
formátu A5 na kvalitním voděvzdorném
materiálu v kroužkové vazbě) zakoupit
za 150 Kč v informačním středisku
v Klenčí pod Čerchovem i dalších místních infocentrech.
Ptáte se, co je hlavní deviza Českého
lesa? Klid, pohoda a nerušený odpočinek v krásné přírodě a v kraji, který zatím
zůstává stranou od hlavních turistických
destinací, takže na svých cestách potkáte jen tu a tam stejně nadšeného poutníka. Pro úplnost je třeba ještě zmínit,
že i přes relativně řídkou síť zařízení, kde
je možné se po trasách občerstvit, jsou
u všech okruhů uvedené tyto záchytné

body, rovněž pak možnosti napojení
na veřejnou dopravu, zajímavosti v krajině, které by neměly zůstat bez povšimnutí, doporučená nástupní místa (není
nutné se jimi řídit, ale pozor, okruhy jsou
značeny pouze jednosměrně) a informace o povrchu jednotlivých tras. Mnoho
tras prochází přes Čerchov, nejvyšší
vrchol Českého lesa (1 042 m), zde se kromě pondělí můžete také občerstvit, prozkoumat kdysi přísně střežený vojenský
areál, či vystoupat na známou rozhlednu – Kurzovu věž. Jedna z tras (Pašerácká stezka neboli Schmuggler Tour) vede
přes zaniklé vsi a pozornému oku neuniknou zarůstající pozůstatky dřívějšího
osídlení v příhraničí, které bylo násilně
přerušeno po 2. světové válce, když odsud
bylo vysídleno převažující německé obyvatelstvo. Dílo zkázy pak dokončilo budování Železné opony. Ovšem na druhou
stranu, právě díky Železné oponě je
dodnes příhraniční pás Českého lesa tak
malebný a zdejší krajina často téměř
nedotknutá.
IC Klenčí pod Čerchovem

Procházka
Povydřím
Naučná stezka mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou patří k nejnavštěvovanějším místům Šumavy.
Přes divokou řeku Vydru, která zde
skáče přes obrovské balvany byla asi 2 km
od Antýglu koncem roku nově postavena Klostermannova lávka. Je vlastně
obnovením dřevěného mostu, který
na stejném místě kdysi stával a vede po ní
žlutá turistická značka směrem na Srní.
Pokud ovšem pokračujete podél řeky
po červené značce, můžete si po dalším
kilometru v řečišti prohlédnout unikátní přírodní útvary nazývané “obří hrnce”. Hned za nimi stojí už od roku 1939
Turnerova chata, oblíbená zastávka turistů, kde je možno se občerstvit domácím
jídlem a napít.
Cesta se klikatí dále po proudu
a na dřevěných panelech si můžete přečíst informace například o tom, jak
“kamenné moře”, které právě míjíte,
vlastně vzniklo. Po dalším kilometru si

můžete u korýtka s křišťálově čistou
vodou poslechnout, jak šumí horský
potůček pomocí speciálního měděného
“ucha”. To už zbývá do cíle procházky
na Čeňkovu Pilu slabá půlhodinka chůze. Jako zakončení výletu je možná
návštěva expozice v budově elektrárny
a prohlídka technické památky, staré
elektrárny na bývalém náhonu k pile
Čeňka Bubeníčka, která dodnes vyrábí
elektřinu a loni slavila 100. výročí.
Více informací o Povydří na www.
npsumava.cz, www.turnerovachata.cz

Novinky v Muzeu historických motocyklů

v roce 1779 byla dokončena mariánská
kaple a severní předsíň. V té se zachoval
původní proﬁlovaný portál z doby kolem
roku 1240. V letech 1778–1779 byl také
postaven nový vchod v západním průčelí a kruchta. Při restaurování kostela
v roce 1958 se našly gotické malby
z 15. století.

Nejvýše položená rozhledna
na Šumavě i v ČR
Boubín
Pokud chcete z jednoho místa dohlédnout na šumavské vrcholy Javor, Smrči-

původně jako cisterciácká fundace, v souvislosti s osídlováním Šumavy. Od roku
1218 jej obývali premonstráti. Ve 13. století byl klášter několikrát obdarován českými pány Vítkem z Krumlova a Vokem
z Rožmberka. Klášteru patřilo i patronátní právo k českému Frymburku.
Nejstarší dochovanou částí stavby je
románská krypta z 13. století. V klášteře je umístěna galerie obrazů, založená v roce 1898, která uchovává díla
z období let 1500 –1900. V knihovně je
uložena rozsáhlá sbírka rukopisů a prvotisků. Při prohlídce kláštera je možné
si prohlédnout románskou a gotickou
kryptu, křížovou chodbu, věžní kapli
a barokní kostel.
Vydavatelství Starý most, s.r.o.

V atypických prostorách staré půdy
Muzea historických motocyklů v Kašperských Horách je k vidění spousta
výjimečných strojů, například motocykl
JAC z dílny Jaroslava Cvacha, který je
jediným dochovaným motocyklem této
značky na světě. Dalším světovým unikátem je motocykl Wagner či Čechie.
Motocykl Čechie je označován za nejbizarnější motocykl, jaký kdy byl vyroben.
Do letošní sezony vstoupilo muzeum
ve zcela novém kabátě. Díky razantní
změně interiéru se návštěvník stává součástí starého města, které je plné nejen
starých vozítek.
A pro ty, kteří věří, že motocyklů není
nikdy dost, bylo v roce 2005 otevřeno
Muzeum historických motocyklů v Želez-

né Rudě jako pobočka Muzea v Kašperských Horách. Pro letní sezonu byla stávající kolekce doplněna o nové stroje,
které čekají na své obdivovatele.
Zdeněk Bálek, www.sumavanet.cz/
khory/motomuzeum/
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Od Vltavského luhu
k Plešnému jezeru
na kole
Správa Národního parku Šumava věnuje
nemalé úsilí o rozšíření tras nejen pro
pěší turisty, ale také rozšiřování cyklostezek. Výhodou je, že na kole lze za stejný
čas urazit i několikanásobně větší vzdálenost, než pěšky. Přesto, že je Šumava
terénem s velkými výškovými rozdíly, lze
si zvolit i méně namáhavé cyklostezky.
Na druhé straně, když to vymakáte s velkým úsilím vzhůru, budete se bez námahy
vracet dolů. Těm, kteří rádi sportují na kole
a přitom si během jednodenního výšlapu
do pedálů chtějí zkombinovat náročné
stoupání horským terénem s pohodovou
jízdou mírně zvlněným či dokonce rovinatým terénem, je určen tento tip na výlet.

Výhodou tohoto okruhu je nejen možnost volby několika výchozích míst, ale
také jejich snadná dosažitelnost vlakem.
Nejdelší varianta okruhu, při startu v obci
Pěkná (příjezd autem a možnost parkování), měří 52 km. Ač se trasa svojí délkou zdá dlouhá, dá se i s přestávkami
pohodlně zvládnout v jednom dni. Kdyby vám přece jen docházely síly, lze si trasu zkrátit návratem z několika bodů na
trase do některého z výchozích míst. Kdo
přicestuje s kolem vlakem od Českých
Budějovic, může vystoupit na železniční
stanici Pěkná nebo Černý Kříž. Do těchto dvou míst se nelze dopravit autem.
Zvolíte-li si nástupní místo Stožec, můžete sem přijet také autem (parkování
za poplatek). Vlakem přes Černý Kříž je
spojení ze směru od Českých Budějovic
nebo od Volar.
A teď směle na trasu. Z obce Pěkná,
od křižovatky s hlavní silnicí Volary – Lipno vyjeďte po značené cyklostezce č. 1031.
Přes Vltavský luh protíná po mostě Vltavu a u železniční zastávky Pěkná se napojuje na Šumavskou cyklomagistrálu, na níž
odbočíte vpravo. Asfaltová silnička sleduje železniční trať, kterou několikrát kříží a skýtá pěkné pohledy do Vltavského
luhu s kulisou Knížecího stolce na jihovýchodě a Velkého a Malého Bobíku
na severozápadě. U Smolné Pece můžete
spatřit meandry, které jsou typické pro
tuto část toku Vltavy před tím, než splyne s hladinou Lipenské nádrže.
Před železniční stanicí Černý Kříž určitě upoutá napravo od silničky šest metrů
vysoký kříž z dubového dřeva, který byl
obnoven v původní velikosti a vzhledu
v roce 2006 ve spolupráci NP Šumava
a obce Stožec. Původní kříž byl postaven
na památku schwarzenberského hajného, který tady zahynul při pronásledování pytláka. Také se podívejte na romantické nádraží, které vzniklo po vybudování trati z Českých Budějovic v roce 1910
a dostalo název právě podle tohoto kříže.
Tady mohou vyjet na trasu ti, kteří přijedou vlakem. Cyklotrasa pokračuje
do Stožce, který je možno také zvolit jako
výchozí místo. Můžete tady navštívit
moderně vybavené informační středisko
Správy NP Šumava, zaměřené na lesní
ekosystémy a plavení dříví, případně
se občerstvit v restauraci U Pstruha.
Ze Stožce směřujte po cyklotrase č. 1024
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na Nové Údolí. Doposud rovinatý terén
se začíná vlnit. Po 4,5 km dojedete na rozcestí a vydáte se vlevo po trase č. 1023,
která přichází z Nového Údolí. K Rosenauerovu památníku musíte překonat
na 3,5 kilometrech stometrový výškový
rozdíl spojený s dvacetimetrovým převýšením přes koryto potoka Světlá. Pamětní deska staviteli kanálu Josefu Rosenauerovi je zasazena do velikého balvanu na místě začátku vodního kanálu, který spojoval povodí Vltavy a Dunaje
a v minulosti sloužil k zásobování Vídně
stavebním a palivovým dřívím. Stůl s lavicemi nabádá k odpočinku na tomto klidném a romantickém místě. O 200 metrů
dále se nachází Rosenauerova nádrž
(dnes bez vody), určená k regulaci průtoku vody kanálem při plavení dříví. Dál
pokračujete 10,5 km podél Schwarzenberského kanálu pohodlnou cestou bez
výškových rozdílů na Hučinu. Zhruba
v polovině (rozcestí Oslí cesta) se můžete rozhodnout pro zkrácení cesty a po cyklotrase č. 1029 sjet 4 km dolů do Stožce.
Na křížení s potokem Hučina se Schwarzenberský kanál stáčí na Jelení. Padá-li
na vás únava anebo nechcete dojet
až k Plešnému jezeru, pokračujte dál 2 km
podél kanálu. Zvolíte-li Plešné jezero,
dovede vás k němu cyklostezka č. 1029.
Je před vámi vzdálenost 4,5 km a stoupání takřka 200 výškových metrů, v první polovině velmi příkrého.

Turistika je povětšinou individuální záležitostí. Slouží nám k odpočinku – psychickému, ale i fyzickému. Do přírody
vyrážíme nejčastěji za poznáním
a za zážitky. V národním parku je vám
každoročně toto vše servírováno přímo
na stříbrném podnose, když se zúčastníte programů pro veřejnost. Stačí si jen
vybrat!
Široké spektrum akcí začíná doprovody s průvodcem za přírodou, historií
a mnoha jinými tématy. Je dobré ochutnat z každého něco a zjistíte, že každé
má něco do sebe: Víte například, jak
se dělá herbář anebo jak se kdysi vázaly
vory? Pochybujete, že se v Otavě ještě
dnes dá rýžovat zlato? Myslíte si, že skleněnou perlu dokáže na sklářském kahanu vyrobit pouze zkušený sklář? Programy pro veřejnost nabízejí leckdy překvapivá poznání a zjistíte, že i vy dokážete
sami, co jste ani netušili.
Ještě před hlavní letní sezonou (a pak
hned po ní) nastává příznivý čas pro „staré“ přátele Šumavy. Projekt „Dostupné
Šumavy“ umožňuje méně mobilním
občanům, především tedy seniorům
a handicapovaným, zažít jinak pro ně
nemožné. V rámci pravidelných autobusových zájezdů mohou navštívit místa,
kam se sami dostat nemohou – vlastní
síly jim nestačí a veřejná doprava tam
nedojede. Již osvědčenými „taháky“
zůstávají Březník a Poledník a letos přibylo i Černé jezero.
Určitě budou každého zajímat letošní
novinky, o kterých samozřejmě budou
informovat v pravý čas a obšírněji tisková a další média. V květnu se otevřelo
Návštěvnické centrum Bubo bubo se sovími voliérami u Borových Lad a na Schwarzenberském plavebním kanálu u Zadní
Zvonkové byla zahájena plavební sezo-

na. V tomto úseku se již téměř sto let dříví neplavilo a díky loňské rekonstrukci
kanálu to opět možné je. Na vzrůstající
atraktivitě by letos měl získat Březník –
v někdejší myslivně bude nová expozice
a rozšířené zázemí pro kulturní akce,
a pokud se podaří otevřít stezku Luzenským údolím k Modrému sloupu, tak

o návštěvníky zde nebude rozhodně nouze. Unikátní tok řeky Vltavy v národním
parku si budete moci sjet s vodáckým
průvodcem nebo bez něj. Sama příroda
určí výškou hladiny režim splouvání.
Pokud bude příliš sucho, tak můžete
v klidu a suchou nohou procházet po blízké naučné stezce Soumarské rašeliniště, kde příroda ukazuje, jak rychle

se dokáže revitalizovat, když ji člověk
ponechá vlastnímu vývoji.
Již mezi tradiční akce patří výpravy
s průvodci divočinou, při kterých dnes
běžně zchoulostivělý homo sapiens
nejednou zažívá na vlastní kůži drsnou
tvář přírody. Člověk se ale neustále musí
obdivovat dokonalosti přírody, ve které
vše funguje a přiznejme si to, ještě lépe
než bychom to sami vymysleli.
Nabídka programů pro veřejnost, kterou zajišťují jak odborníci správy NP, tak
přizvaní experti v daném oboru, určitě
nekončí, ale pokračuje tvořivými dílnami, workshopy, tradičními jarmarky,
přednáškami o Šumavě i s poznatky
ze světa, mj. z jiných národních parků,
do jejichž velké rodiny Šumava také patří. Řada akcí se koná ve spolupráci s regionem – obcemi, spolky, aktivními jedinci a naší snahou je získat stále více sponzorů, kterým je umožněno prezentovat
se značkou Národního parku Šumava.
Veškeré informace o programech pro
veřejnost získáte v informačních střediscích správy národního parku anebo
na internetových stránkách www.npsumava.cz. Vítejte u nás na Šumavě!
Josef Štemberk, NP Šumava

Informační středisko
Kvilda zcela v novém

Plešné jezero, nejvýchodněji položené
jezero ze všech šumavských ledovcových
jezer leží v nadmořské výšce 1090 m.
Kámen na břehu byl vytesán na památku návštěvy prince Jana Nepomuka
ze Schwarzenberku 13.8 1868. K vrcholu Plechého, nejvyšší hory na české straně Šumavy (1378 m), se zvedá od hladiny 260 m vysoká jezerní stěna. Zajímavé
je i kamenné moře, které sestupuje 150 m
pod jezero. Těm, kterým neubývají síly,
mohou kolo zaparkovat u jezera a vystoupat 1,5 km po žluté značce ke Stifterovu
památníku na vrchol boční jezerní stěny.
Ale to už by byl jiný tip na výlet. Zpátky
na Hučinu sjedete bez námahy, prakticky bez jediného šlápnutí do pedálů.
Od Hučiny pokračujte dál 2 km podél
kanálu po cyklostezce č. 1023 směrem
na Jelení jako ti, kteří Plešné jezero vynechali. Za horním portálem tunelu Schwarzenberského kanálu odbočíte vlevo dolů
po Hučické cestě (cyklostezka č. 1027).
Odměnou za vaši námahu bude šestikilometrový sjezd k železniční stanici Černý Kříž.
Při tomto výletě vám nemusí vadit ani
horké letní počasí, protože tři čtvrtiny
trasy vedou v lesním stínu.
František Janout, NP Šumava

Po patnácti letech provozu otevřela Správa
NP a CHKO Šumava na konci loňského
roku nově zrekonstruované informační
středisko na Kvildě. Po celou dobu dosavadní existence to bylo nejvíce navštěvované infocentrum nejen na Šumavě,
ale i v ČR, roční návštěvnost se pohybovala mezi 65 až 75 tisíci návštěvníky,
v sezoně pak denní návštěvnost dosahovala 400–500 lidí. I tato skutečnost podpořila myšlenku rekonstrukce, která
vznikla při organizačních změnách Správy
NP a CHKO Šumava v roce 2006. Tehdy
se z budovy přemístila Lesní správa
a vzniklo nové Územní pracoviště se sídlem v obci Borová Lada. Naskytla se tak
příležitost využít prostory 1. patra pro
účely informačního střediska. Od první
myšlenky po otevření nového „íčka“
uběhla dlouhá doba. Jen na Správě NP
Šumava se za toto období vystřídali čtyři
ředitelé.

Nová expozice informačního střediska na Kvildě je tématicky věnována horskému lesu. Jedna část představuje les,
který je ponechán svému přirozenému

vývoji; druhá pak les, který člověk různými způsoby usměrňuje a ovlivňuje,
např. výsadbou chybějících druhů dřevin a jejich ochranou. Chceme tak všem
návštěvníkům sdělit, že neexistuje jen
jedna možnost. Oba způsoby fungují
na území parku současně a mají zde své
místo a opodstatnění. Expozice je pojata tak trochu jako divadelní scéna bohatě doplněna interaktivními prvky – ať už
jednoduchými šuplátky, lupami či dřevěnými modely nebo moderními zobrazovači, které svým dotykem návštěvník
rozehrává.
Součástí rekonstrukce bylo i natočení
krátkého 3D ﬁlmu o lese. Jde spíše o pocitový snímek, čemuž nahrává 3D projekce, i on se ale dotýká obou možností přístupu k lesům v NP Šumava. V komentáři jsou použity citace z díla Josefa Váchala. Kromě 3D ﬁlmu nabízí samoobslužný
promítací sál i běžné ﬁlmy zaměřené
na šumavskou přírodu a historii.

Vedle kina je v 1. patře i knihovna
s veřejným internetem, doplněná zajímavými makrofotograﬁemi přírodnin.
Můžete si tady prohlédnout např. detail
motýlího křídla, které vypadá jako ručně háčkovaná záclona nebo 700x zvětšené složené oko tesaříka. Pro letní sezonu chystáme do chodby mezi knihovnou
a promítacím sálem i menší výstavu fotograﬁí Šumavy.
Součástí nabídky informačního střediska Kvilda je už tradičně i celá řada venkovních doprovodů a přednášek. Letošní
novinkou bude ve dnech 18. a 19. července kombinace přednášky a terénní exkurze věnovaná životu lesních mravenců pod
vedením pana Pavla Bezděčky. Ostatní
programy najdete na našich internetových stránkách www.npsumava.cz nebo
v tištěné brožuře programy pro veřejnost.
Dana Zývalová, NP Šumava

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí
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Letní turistické soutěže na Železnorudsku
Již 6. ročník letních soutěží pro pěší turisty Železorudské vrcholy a 4. ročník pro
cykloturisty Železnorudskem na kole byly zahájeny v květnu a shodně potrvají
do 29. září 2013.
Obě soutěže mají za cíl ukázat krásy
a zajímavosti Železnorudska . Díky soutěžím se již tisíce turistů v průběhu uplynulých let podívaly po okolních vrcholech
a jezerech, prošly se naučnou stezkou
a po Železnorudském okruhu, nebo navštívily například romantickou vyhlídku Liebeshöhe. Na kole se účastníci soutěže
podívali třeba až do Nové Pece. Stovky
hodnotných cen od místních sponzorů
byly výhercům soutěží rozdány a ti se rádi
vraceli a své ceny si přijeli užít. Ale nevraceli se jen výherci – na Informační turistické centrum se obracejí účastníci předchozích ročníků soutěží a zajímají se o další pokračování a místa, kam je v nadcházející sezoně soutěž zavede.
A kam to bude letos? Pěší turisté si projdou naučnou stezku Historie obce Špičák, kde kromě krásných výhledů a hezké přírody obohatí své znalosti o nové
poznatky z obsahově i fotograﬁcky zajímavé naučné stezky. Cyklisté se vydají
lanovkou přes Pancíř za technickou
památkou – první vodní přečerpávací
elektrárnou v zemi. To znamená, že přes
Hojsovu Stráž sjedou k přečerpávací elektrárně Černé jezero a nádrži, poté se přes
Špičák budou opět vracet.

Pro soutěžící budou opět přichystána
soutěžní razítka s tou novinkou, že v soutěži pro pěší turisty nebude předem známo, u kterého zastavení bude razítko
umístěno a budou jej muset tak trochu
hledat. Na cyklisty čeká též jedno překvapení – všichni vylosovaní výherci kromě
cen dostanou možnost zúčastnit se exkurze do této technické památky.
Vylosování výherců proběhne opět bezprostředně po ukončení soutěží, tj. začátkem měsíce října. Pravidla soutěží a sponzory najdete na www.sumava.net/itcruda.
Nejen účastníkům soutěží, ale také ostatním návštěvníkům přejeme mnoho hezkých zážitků v regionu Železnorudsko

Informační centrum Bubo
Bubo spojené se sovími voliérami otevřela Správa NP
a CHKO Šumava na Borových
Ladech. Nad hlavami návštěvníků tu volně poletuje asi
20 vzácných sov, které patří
mezi původní šumavské druhy.
„Návštěvníci si tu mohou prohlédnout výra velkého, puštíka
bělavého, kalouse ušatého, puštíka obecného, sýce rousného, sovu pálenou, holuba doupňáka a poštolku obecnou“ jmenuje Pavel Pechoušek, mluvčí
Správy NP a CHKO Šumava.
Návštěvnické centrum je vybudováno
v místě bývalého lomu na kámen. U vstupu do voliér jsou expoziční panely se zajímavostmi o druzích sov, které na Šumavě žijí. Na každé voliéře jsou schránky
s informacemi o každém druhu v expozici. U voliér jsou také kovové frontáže a děti
si tak mohou každou sovu obkreslit.
Na stezce procházející voliérami jsou
umístěny lavičky pro odpočinek a nerušené pozorování sov. Sovy je možné i fotografovat. V areálu je dětské hřiště s houpačkami a skluzavkou pro ty nejmenší

a také dva kotce pro psy, protože psům je vstup do voliér
zakázán.
Sovinec na Borových Ladech
je pátým projektem sloužícím
pro prezentaci divokých zvířat. Dlouhodobý projektový
záměr Zoologického programu již zahrnuje dokončené
projekty tří pozorovacích srubů pro jelena evropského,
Ekologické centrum – stanice pro handicapovaná zvířata na Klášterci u Vimperka a teď nově Informační centrum soví
voliéry Borová Lada.
„Během letošního roku začneme stavět
dvě nová návštěvnická střediska. První
bude na Kvildě, kde budou návštěvníci sledovat život jelenů. Druhé, které vyroste
na Srní, se zaměří na život vlka“ uvádí
Miloš Juha, vedoucí Zoologického programu Správy NP a CHKO Šumava.
Otvírací doba: PO – zavřeno; ÚT 12 –21;
ST-NE 9–17 hodin. Úterní delší otevírací doba umožní pozorovat sovy v době
jejich největší aktivity včetně hlasových
projevů. Více na www.npsumava.cz

Pohádkový les
u Šumavouse
Již popáté se na celé léto otevřela brána
do Pohádkového lesa u Dětského centra
Šumavous, který se nachází 3 km nad
městem Vimperk. Deset pohádkových
bytostí již netrpělivě vyhlíží své zdatné
pomocníky. Stejně jako předchozí roky
s nimi mohou děti prožít nejedno dobrodružství. Pohádkové postavičky jsou
veskrze přátelské bytosti, tedy až na malou
výjimku. Už jste zvědaví, kdo na vás v lese
čeká? Přijďte se podívat! Nebudete litovat. Kromě zážitků si z Pohádkového lesa
odnesete diplom a sladkou odměnu.
A budete-li mít štěstí, potkáte třeba i tajemného vládce Šumavy, samotného Šumavouse. Na všechny se srdečně těšíme!

Prázdniny v lese
Přemýšlíte, jak strávit na Šumavě s dětmi volný čas, prožít dovolenou naplno,
dýchat vůni lesa a vyčistit si hlavu? Musíte do práce a vaše děti mají prázdniny?

Modrý sloup – sen několika
generací Šumaváků se plní
Po 75 letech se letos v červenci otevře
cesta Luzenským údolím na Modrý sloup.
Čekají na ni celé generace turistů a milovníků Šumavy. Po tak dlouhé době už
se na některé zajímavosti týkající se tohoto
území zapomnělo, což by měl tento článek změnit.
Hned na začátku je dobré si připomenout, že území okolo Modrého sloupu je
hnízdištěm tetřeva hlušce, který je celoročně chráněn a patří od roku 1996 ke kriticky ohroženým druhům. Proto platí
úprava vstupu do tohoto území, kdy je
do něj dovoleno vstupovat od 15. července – 15. listopadu, což je v době, kdy tetřev přečkal zimování, tok. Hlavně to není
v době hnízdění a má již vyvedená nelétavá kuřata. Je zapotřebí se chovat ohleduplně a dodržovat návštěvní řád Národního parku Šumava.

Václav Šebelík, Informační turistické
centrum Železná Ruda

Za sovami na Borová Lada

Umožněte dětem, aby samy poznávaly
a dotýkaly se přírody všemi smysly. Dětské centrum Šumavous pro vaše děti připravilo volnočasové aktivity. Venkovní
tvořivé dílničky, kde si děti pomocí různých kreativních aktivit osvojují základy
zručnosti a dovednosti nebo lesní program, při němž se děti v průběhu her učí
poznávat přírodu a její zákonitosti. Zážitkový lesní program u Šumavouse můžete využít ve všední dny od 1. 7. do 30. 8.
2013.
Více informací, podrobný a aktuální
program Dětského centra Šumavous
najdete na www.sumavous.cz
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Středobodem putování turistů jak
z Čech, tak i z Bavorska by se měla stát
fořtovna na Březníku. Výchozím místem pro bavorské turisty by se měl stát
Sv. Oswald a pro české turisty Modrava.
Historie cesty okolo Modrého sloupu
není všem příliš známá, bude dobře si ji
připomenout.
Ještě dříve než byl znám Modrý sloup,
byly od roku 1356 budovány přeshraniční Zlaté stezky. Jedna ze „zlatých“ solných stezek, kterou nechal vyznačit Karel
IV., vedla od roku 1366 z Kašperských
Hor přes Březník k hraničnímu přechodu „Modrý sloup“ až do nadmořské výšky 1197 m. n. m., kde dále pokračovala
do Waldhäuser, přes Sv. Oswald, Grafenau až do Pasova. Vozila se hlavně sůl,
která se dopravovala převážně po vodě
ze Salzburgu do Pasova, kde se překládala na soumary (německy Saum – náklad).
Náklad soli nesl každý soumar asi
po 300 kg, obchodníci se sdružovali asi
po dvaceti a vypravovali se na nelehkou
cestu. Například v roce 1572 přecházelo
týden co týden až 1 300 soumarských koní
Zlatou stezku mezi Pasovem a Prachaticemi. Provozem stezky získávala města
a osady na ní značné ekonomické výhody, proto provoz na ní, podle všeho, neustával ani v zimním období. Existují totiž
historické záznamy o koních s povozy
uvízlých ve sněhu. Jako v roce 1650, kdy
grafenauští měšťané museli uvízlé soumary se solí vyprostit ze zcela zasněžené
cesty pod Luzným. Další zajímavost z roku
1593 je možné najít v grafenauské kronice. Tehdy zemský správce z Bärnsteinu
nechal za pomoci 100 poddaných a 40
až 50 koňmi soumarskou stezku od sněhu prohnout. Všichni pomocníci přenocovali na „am Gefülz“ (na Kvildách). Díky
velkému vytížení stezek je bylo nutné čas
od času opravit a zajišťovat jejich údržbu, o čemž víme nejvíce právě z grafenauské části stezky. Například v roce 1628
nechává úřad zemského správce v Grafenau-Bärnstein stezku z Bavorska obnovit až na „Grändl“ (napajedlo) pod „khalten Stauten“ (Studniční Horou) na Březníku. Stezka, která vedla přes Březník
okolo Modrého sloupu do Bavor, se nazývala Böhmweg a její význam (jako všech
solných stezek na hranici s Bavorskem)
později upadal, protože na bavorskou sůl
císař Leopold I. nejprve uvalil vysoké daně

a následně patent Josefa I. z roku 1706
zcela zakázal její dovoz, a proto se do Čech
začala dopravovat ze zemí Rakouské
monarchie.
Čtenáře asi více zaujme to, že na hranici v místech, kde se nyní říká u Modrého sloupu, stávala ve středověku šibenice. Podle popisu se sestávala ze dvou vyzděných sloupů, mezi nimiž bylo břevno.
Jeden sloup byl na české straně, druhý
na bavorské. Důvodem, proč se vykonávalo hrdelní právo právě v těchto místech
bylo, že vykonatelnost hrdelního práva
od roku 1631 byla nejblíže v Kašperských
Horách a na bavorské straně až v Bärnsteinu u Grafenau. Veliká rozloha a malé
osídlení Šumavy zapříčinilo, že se hrdelní právo nemohlo vykonávat kdekoliv
v těchto lesních samotách. Proto byl tento úsek cesty označen smírčími ukazateli „Handhab“ a právo se na něm vykonávalo zvláštním řízením. To znamenalo,
že každý kdo porušil smír na stezce krádeží nebo vraždou a byl při tom jiným dopaden, mohl jej tento namístě odsoudit.
Kvůli zachování alespoň minimální spravedlnosti, aby se zamezilo zneužívání práva, tj. aby zločinec nebyl pověšen na první strom, bylo nutno hříšníka dopravit
k popravišti na hranici a předtím na místě odsoudit soudem povstalých z obchodníků právě se nacházejících na stezce.
Hermann Wagner popisuje, že popraviště se v letech 1629, 1657 a 1670 opravovalo. Při následných opravách bylo popraviště označeno jako „prastaré hraniční značení“. Později úřady již smysl společné šibenice a popraviště neznají
a využívají jej pouze jako označení hranice. Zajímavostí je, že bavorské mapy stále místo nedaleko Modrého sloupu označují Auf dem Hochgericht – v překladu
Na Popravišti, Na Spravedlnosti. Paní
Seyfert popisuje, že nedaleko od Modrého sloupu, v dnes zaniklé osadě „Obere
Waldhaus”, stával stánek s chlebem, který neměl obsluhu a chléb sem dodával pekař z Grafenau pravidelně každý týden
proto, aby se mohli obchodníci na cestě
přes šumavské lesy občerstvit. Každý však
musel za chléb zaplatit vhozením určitého obnosu peněz do pokladničky, která
zde byla umístěna. Pokud by dotyčný „zapomněl“ zaplatit, mohl být pověšen
na blízkou šibenici. Podle všeho byli obchodníci svědomití a nezapomínali platit – nikdo z nich na Modrém sloupu oběšen nebyl. Označení Modrého sloupu
vzniklo až na začátku 19. století. V roce
1806 se Bavorsko stalo královstvím, byla
vytýčena hranice a označena sloupem
v bílomodré barvě tak, jak je známa až dosud. Název je podle bavorského dialektu
„blaue Säul´n“, později nahrazeno do
množného čísla „blaue Säueln“ (Modré
sloupy). Toto označení je dodnes uváděno na mnoha německých mapách.
Původní historická cesta vedoucí okolo Březníku a dále do Sv. Oswaldu vedla
po úbočí Špičníku. S tou pozdější, která
byla vybudována koncem 19. století v údolí Luzenského (Modravského) potoka
se obě protínaly právě u Modrého sloupu. Za zmínku stojí březnická fořtovna,
kde se odehrává děj románu Karla Klostermanna – Ze světa lesních samot. Co
rozhodně bude zajímat věřící křesťany je,
že ze Sv. Oswaldu vycházela procesí
na Svatou Horu u Příbrami a putovala
okolo Modrého sloupu. Vedle památníku, který připomíná procesí u Princeznina kamene ve Sv. Oswaldu, je i památník
na Karla Klostermanna, jakožto apoštola smíření mezi Němci a Čechy.
Bc. Václav Sklenář, předseda
občanského sdružení Karel
Klostermann – spisovatel Šumavy

Zeptejte se místních
Vaříme z bezinek
„Před heřmánkem smekni a před bezem
klekni“, tak praví jedno přísloví. Bezem
dříve lidé léčili mnohé neduhy a nemoci.
Věděli jste, že květ bezu příznivě působí
na cévy a používal se při léčbě kašle? Šťáva
z plodů mírně snižuje krevní tlak a působí
blahodárně při léčení migrén a nervových
chorob, zánětu trojklaného nervu, má
protizánětlivý a slabý projímavý účinek.

Inspirujte se přírodou a zkuste si vlastnoručně vyrobit šťávu nebo likér z bezinek. Zjistíte, že to není příliš náročné
a získáte tak produkt, u něhož si můžete
být jisti, že je přírodní a bez chemie.

Sirup z květů
25 květů • 2 litry převařené vody •
2 citrony • 1,5 kg cukru • lžička kyseliny
citronové
Opláchnuté květy a oloupané pokrájené
citrony bez pecek zalijte převařenou vlažnou vodou a nechte 24 hodin vyluhovat.
Druhý den zahřejte na 80 °C a sceďte.
Do vzniklé tekutiny přidejte cukr a kyselinu citronovou, uveďte do varu a slijte
do lahví a sterilujte 15 min na 85 °C.

Bezinková šumivá limonáda
10 květů bezinek • 2 bio citrony •
4 l vody • 1/4 lžičky sušeného droždí
• 40 dkg cukru
Květy opereme, vložíme do láhve nebo
sklenice, přidáme na kolečka nakrájené
citrony (bez jadérek), droždí i cukr a zalijeme převařenou vlažnou vodou a dobře
zamícháme. Sklenici ovážeme plátnem.
Necháme 4–5 dní stát při pokojové teplotě, pak přecedíme přes plátýnko, uložíme do lednice a do 3 dnů spotřebujeme.
Servírujeme dobře vychlazené, je to velmi osvěžující nápoj do horkých dnů.

Za pohádkou
na Šumavu
V Pohádkové chalupě v Mlázovech u Kolince je pro děti naaranžována ojedinělá
výstava pohádkových postaviček nejenom
ze Šumavy. V pohádkovém areálu si mohou projít stezku skřítka Šumavouse, navštívit hrad Troškov, prohlédnout si skřítčí
obydlí v malé pohádkové rezervaci, šatlavu či věštírnu a vystoupit na královskou
vyhlídku s výhledem na hrad Troškov.
V ateliéru „U Šišouna“ si děti nakreslí
nebo vymodelují svoji pohádkovou postavičku, s rodiči si vyzkouší zahrát maňáskové divadlo.
V červenci a v srpnu hraje u pohádkové chalupy téměř každý den pro malé
návštěvníky královské lidové divadlo tety
Terezy. V blízkosti chalupy jsou další možnosti vyžití – návštěva zámecké zahrady
v Mlázovech, jízda na ponících, nebo
návštěva nedalekého hradu Velhartice.
Přijeďte se pobavit a trošičku zapohádkovat. Více informací na stránkách www.
pohadkovasumava.cz
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Ateliér šumavské perle – Jana Wudy
Při otevírání našeho ateliéru vinutých
perlí (sklených korálků) v Nezdicích
na Šumavě v létě 2008 jsem ani nedoufala, že pro zájem návštěvníků Šumavy
se bude opakovaně otevírat veřejnosti
každou následující sezonu v červenci
a srpnu.
I letos se tak můžete zdarma podívat
na současnou tvorbu vinutek. Ráda vás
seznámím s historií výroby skleněných
korálků – pateříků na Šumavě. Zkráceně vysvětlím práci na sklářském hořáku
a zájemci si pak mohou vyrobit pod mým
vedením první korálek. Věřte, že neodoláte-li kouzlu roztavené skleněné hmoty a pustíte se do výroby, budete odměněni zážitkem a navíc si odnesete „svůj
korálek“.
Každým rokem projde naší dílnou
spousta návštěvníků a někteří z nich
se po první zkušenosti rozhodnou pro
víkendový kurz. Na kurzu se dozví mnoho důležitých podrobných informací,
které pak využijí při vlastní výrobě korálků. Za tento zájem jsem velmi ráda,
a proto nabízím skupinám zájemců,
kteří si chtějí vyzkoušet výrobu skleněných korálků, možnost navštívit nás

nejen v době letních prázdnin v červenci a srpnu, ale i mimo ni, a to vždy po
předchozí telefonické dohodě na čísle
606 889 532.
Pokud máte zájem prohlédnout si naše
výrobky a nějaký malý suvenýr si koupit, můžete navštívit infocentra Národního parku Šumava. Ucelený sortiment
naší produkce celoročně nabízí galerie
U Muzea na sušickém náměstí.
Otevírací doba :
• Galerie U Muzea, Sušice: Po až Pá
9–12 a 13–17, So 9–12
• dílna Nezdice na Šumavě: červenec –
srpen Út až Čt 14–18, mimo tuto dobu
po telefonické domluvě.
Jana Wudy

Květinový dárek
ze Šumavy
Pravidelní návštěvníci Šumavy se již
určitě někde setkali s prací paní Heleny
Knězové. Jde o různé květinové dekorace, kde hlavním tématem je zpracování sušeného materiálu z vlastního
pěstování. Lidový věnec z téměř již zapomenutého lnu s přízdobou slaměnek
najde své místo v každé stylové chalupě.
Nechybí však ani aranžmá do moderních interiérů.
V době, kdy vzniká tento článek,
se dostalo jaro, které na sebe nechalo
letos tak dlouho čekat, do své nejkrásnější podoby. Vzhledem k tomuto zpoždění jarních prací muselo vše dostat
rychlejší tempo, ale zdá se, že příroda
vše zdárně dohání a bude opět dostatek
čerstvého materiálu k sušení.
Takže vypěstovat, usušit, naaranžovat a prodat.
Protože pro svou křehkost je náročné s těmito výrobky příliš cestovat po jarmarcích, jsou k prodeji vhodná spíše
místa pod střechou. Prvním takovým
místem je samotná výrobní dílna
s výstavní minigalerií Levandule v Hrádku u Sušice, kde ovšem vzhledem k časové náročnosti letních polních prací je
potřeba si návštěvu předem domluvit
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Cesta ze Šumavy na stůl britské panovnice
Dalo by se to shrnout do jedné věty.
Dozvíte se jedno ráno naprosto náhodou, že existuje světová soutěž ve výrobě
marmelády, že se koná počátkem roku
a můžete se zúčastnit pouze s citrusovou
marmoškou. Následuje rodinná porada…
a je rozhodnuto. Odpoledne sednete
do vozu a vyrazíte směr… nejjižnější cíp
Itálie pro plody plné silného slunce a mořského větru. Přes dva tisíce kilometrů
na nejlepší plantáže. Samosběrem naložíte auto stovkami kil exkluzivních biocitrónů a hurá domů vařit. Vymyslíte
recept, uvaříte a za dva dny už marmoška putuje do severní Anglie. Samozřejmě
zaplatíte nemalé peníze za poplatek
do soutěže a pak již jen čekáte, až komise
složená z gastronautů, novinářů píšících
o jídle, potravinářských technologů
a vyhlášených degustátorů ochutná
na 1 900 vzorků z celého světa a určí, kdo
je tím nejlepším. Je několik kategorií, já
se účastnila té profesionální. V ní jsem
pokryla dalších pět podkategorií pěti
vzorky. Za měsíc volali z Anglie… prý
jsem vyhrála. Nevěřila jsem tomu, smála
se, a potom… brečela. Celý večer. Druhý
den přišel email s tím, že jsem vyhrála
čtyři medaile a jedno doporučení. Tedy

dvě bronzové, zlatou a dvojitou zlatou
za absolutní vítězství. A také titul Nejlepší řemeslný výrobce marmelády
na světě. A abych přijela, také napsali.
Jak se říká, sláva to byla veliká, 3 dny
na jednom zámku na hranici Anglie
a Skotska, pak 2 dny v Londýně, marmeládový festival, vyhlašování
výsledků, rozhovory pro televize
a rádia, stovky fotek s každým,
komu jsem neutekla. Přiznám se,
bylo to náročné. Slavnostní tabule,
opulentní večeře i úspěch obchodní.
Nyní se moje marmoška prodává do celého světa díky tomu, že je nabízena nejslavnějším britským obchodem s nejluxusnějšími potravinami, kam jako do konzumu chodí celá královská rodina.

Jsem přesvědčená, že šanci máme
všichni stejnou, stačí ji jen uchopit. A pak,
musím být poctivá jak k výrobě, tak sama
k sobě, snažit se na 150% a mít také tak
trochu štěstí, ale toho stačí opravdu jen
trošku :-). Každý z nás může být mistrem
světa, každého šumaváka domácí hořčice, upečený chléb či za studena uzené
masíčko může uspět v konkurenci naší
i světové, stačí dodržovat výše popsané
a obětovat projektu nemálo ze svých
vlastních nároků, času i prostředků.
A abych nezapomněla, doporučení
„Výtečná marmeláda“ dostala moje
pomerančová čistá. Bronzové medaile
byly dvě – za mandarinkovou s levandulí a také s třtinovým cukrem. Zlatou jsem dostala za citrónovou s vanilkou a dvojitou
zlatou pak za citrónovou
čistou. Ta se zároveň stala
absolutním vítězem celé světové soutěže. Šumavské marmelády vyhrály také 1.místo
v soutěži Regionální potravina a 1.místo v soutěži Chutná hezky – Jihočesky.
Je to neuvěřitelné? Ano, ale je to tak :-).
Blanka Milfaitová, www.nase-dobroty.cz

Prácheňské postavičky se zabydlely v šumavském betlému

na tel. 721 643 933, nejlépe alespoň
s hodinovým předstihem.
Další prodejní místa byla umožněna
díky vstřícnému přístupu řezbáře Karla Tittla v prodejnách jeho řezbářských
výrobků v Sušici (z náměstí směr k hlavní poště) a ve Velharticích, kde v současné době žije a pracuje.
Díky zkušenostem z předešlých let
se velmi osvědčily sdružené prodejní
výstavy výtvarníků a řemeslníků z různých oborů činnosti, jejichž pestrost
určitě zaujme každého návštěvníka. Letos
se podařilo otevřít na celou letní sezonu
prodejní výstavu řemeslníků na Srní
v budově bývalé fary. Tam budou vystaveny výrobky ze sušených rostlin, řezbářské výrobky, skřítci a bytosti ze Šumavy a mnoho dalších. Podrobné informace na www.kvetiny-knezova.cz
Helena Knězová

Paní Hanušová, držitelka značky Prácheňsko regionální produkt®, při výrobě betlémových ﬁgurek přišla na nápad, že by
bylo hezké své postavičky umístit do betlému, a tak se zrodila myšlenka na výrobu
dřevěného betlému ve stylu selského
baroka. Oslovila pana Tittla, řezbáře
ze Šumavy, který je držitelem značky
Šumava originální produkt®, aby zpracoval návrhy betlémů. Tak vznikl malebný
betlém, podle představ paní Hanušové.
Základ je vyřezaný z lipového dřeva, ožívá
postavičkami svaté rodiny, tří králů a oveček. Základní betlem můžete zakoupit
za 1 500 Kč a dodává se v přírodní barvě
nebo barvený. Na přání zákazníků je
možné betlém rozšířit o další postavičky
a dřevěná zátiší. Můžete ho zakoupit
v obchodě pana Tittla ve Velharticích nebo
v Sušici a po domluvě i u paní Hanušové.
Paní Daniela Hanušová věnovala mnoho času studování dobových fotograﬁí,
zejména obrázků, zbytků krojů a oblečení. Mnoho času věnovala také četbě dobové literatury, novinových útržků a dokumentů, než se jí podařilo sestavit zřejmou
podobu Prácheňského kroje. Nyní vyrábí panenky se vzorem a motivem Prácheňského kroje. Panenky jsou šité výhradně

z textilií určených k recyklaci. Autorka
si sama vytváří návrhy. Panenky jednoznačně nesou punc jedinečnosti a originality. V nabídce jsou také betlémové
ﬁgurky a pohádkové postavičky, zejména pak čerti v mnoha variacích, čarodějnice a další.
Kontakt na výrobce: Daniela Hanušová, 387 42 Kocelovice 84, tel.: 607 611 536,
hanusova.zkoc@seznam.cz, internet:
betlem-textilni.mypage.cz
Pan Karel Tittl všechny výrobky ručně
vyřezává z lipového dřeva, které pochází z oblasti Šumavy. Sortiment je velice

široký – kříže a křížky, betlémy, plastiky,
sošky, pohádkové postavičky a mnoho
dalších. Některé výrobky jsou povrchově upravovány fermeží nebo voskem.
Jeho řezby jsou roztroušeny po celém
světě, např. kříže jsou v kaplích církve
luteránské na různých místech USA
i v Kanadě, jeho výrobky lze zhlédnout
ve Velharticích a v Sušici. Je spoluautorem jednoho z největších mechanických
betlémů v ČR, který je umístěn v Muzeu
Šumavy v Sušici.
Kontakt na výrobce: Karel Tittl, Velhartice 86, 341 42 Kolinec, tel.: 606 730 013,
tittlkarel@centrum.cz, internet: www.
rezbarstvitittl.unas.cz
Asociace regionálních značek (www.
arz.cz) v současné době sdružuje již více
než 20 regionálních značek pro místní
produkty a služby, které vzájemně spolupracují nejen při vytváření systému
značek a marketingu, ale i na různých
trzích, prezentačních a kulturních akcích.
Společný výrobek dvou držitelů značek
z různých regionů, je jedna z ukázek,
že spolupráce získává i další rozměr a to
nás velice těší.
RRA Šumava, regionální koordinátor
značky Šumava originální produkt®

Ocenění putovalo do
cukrárny Café Charlotte
v Železné Rudě

V třetím roce existence Šumavského pivovaru Vimperk se bude pivo
vařit i na zámku
ale rozšířená kapacita pivovaru umož-

Železná Ruda patří k centru dění na
Šumavě. Mimo rozsáhlé sítě turistických
a cyklistických stezek a bezprostřední
blízkost pěti ze sedmi šumavských jezer
se jen kousek od kostela nachází stylová
kavárna a cukrárna Café Charlotte, založená roku 1997. Několikrát obdržela
ocenění Ministerstva pro místní rozvoj
a Společenstva cukrářů České republiky
„Nejlepší cukrárna ČR“.
V loňském roce jsme získali hlavní
ceny v soutěžích „Česká Chuťovka 2012“
a „Dětská chuťovka 2012“. Toto ocenění obdržely dorty Charlottka tvarohová,
dort s banánem a dort čokoládový s jahodami.
Cukrárna Café Charlotte je držitelem
certiﬁkátu „Šumava originální produkt®“
již od roku 2008 a neustále zachovává
vysokou kvalitu nabízených zákusků a dortů. Přijďte ochutnat ze širokého sortimen-

Vimperský Šumavský pivovar s restaurací, nositel certiﬁkátu „Šumava – originální produkt®“, přijde i v letošním
létě s několika novinkami. V polovině
roku 2010 byly v našem pivovaru uvařeny první várky piva a otevírala se restaurace. Tři roky uběhly velmi rychle a chystáme se je oslavit několika akcemi.
Na jaře jsme ukončili rozšíření pivovaru o tanky na zrání piva a posílili tak
naši kapacitu. Jistě se bude v létě hodit.
A při prohlídce pivovaru, která je již
standardní součástí nabídky všem
návštěvníkům, můžeme mnohé nové
vysvětlit a ukázat.
Jaro ukončíme se 7 sladovým speciálem 17°, temně polotmavým pivem
vařeným ze sedmi dosud užitých ječných sladů.
Do léta vstoupíme nejen se svrchně
kvašeným pšeničným pivem 12°, kte-

tu, otevřeno je denně od 10 do 22 hodin,
v pátek a v sobotu do 23 hodin. Za slunečných dnů se můžete příjemně občerstvit ve venkovním posezení s letní zahrádkou, k vašemu osvěžení nabízí bohatou
nabídku výborné zmrzliny, včetně vynikajících ovocných a zmrzlinových pohárů. K uhašení žízně si můžete dopřát široké spektrum nápojů, ledovou kávu, či
sudové pivo železnorudského pivovaru.
A to vše za zvuku houkajícího vláčku, který projíždí nad vašimi hlavami.
Cukrárna Café Charlotte
www.cafe-charlotte.cz

rým navážeme na úspěšné pšeničné
z léta 2011, ale i s rozšířenou otevírací
dobou restaurace – v červenci a srpnu
bude otevřeno denně. Chceme tím
návštěvníkům Šumavy umožnit ochutnat naše piva a šumavskou a pivovarskou kuchyni bez omezení. A jak pamatujeme na domácí? Jistě si k nám na pivo
rádi zaskočí každý den. Především nám

ní i v létě nabídnout sudové pivo na jejich
zahradní, rodinná a společenská setkání a posezení.
Třetí rok vyvrcholí opakovaným vařením středověkého piva na Vimperském
zámku v sobotu 24. srpna. Ve spolupráci s Břevnovským klášterním pivovarem uvaříme z tradičních surovin včetně divokého chmele, v dobových nádobách na ohni a se scezováním přes slámu soudek piva. Tentokráte jej ale
zakvasíme a v září můžete zajít toto středověké pivo ochutnat. Porovnat jej budete moci nejen s našimi tradičními pivy,
ale i s nově uváděným Vimperským zlatým Bockem 16°. Naše motto „Navazujeme na tradici“ myslíme vážně a bude
to po Märzenbieru a pšeničném další
pivo kdysi ve Vimperku vařené.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Léto 2013

Strana 7

Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
V květnu 2013 získali značku ŠUMAVA originální produkt® další výrobci, s jejichž
produkty se můžete seznámit na této stránce. O všech 84 certiﬁkovaných výrobcích naleznete bližší informace na našem webu www.regionalni-znacky.cz/sumava,
nebo v novém katalogu certiﬁkovaných výrobků a potravin, který
právě vychází a bude k dostání v šumavských informačních centrech a u samotných certiﬁkovaných výrobců nebo elektronicky
ke stažení na výše zmíněném webu. A pokud vás zajímá o jejich
výrobě ještě více, můžete si poslechnout zajímavé 8 minutové
reportáže z návštěv u jednotlivých certiﬁkovaných výrobců, které pravidelně vysílá Český rozhlas České Budějovice
(www.rozhlas.cz/cb) a jsou uloženy v jeho webovém
archivu pod názvem „Seznamte se s pravými šumavskými výrobky“.
Katalog certi
ﬁkovaných
výrobků a potr
avin

2013
2014

Přinášíme Vám

to pravé ze Šuma
vy

www.regionaln
i-zna

cky.cz

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

chových úpravách s velice jednoduchou
možností výměny obrazu i písničky dle
vašeho vkusu.

Marmelády, povidla
a extra džemy

Kontakt:
Jiří Brodec, Truhlářství
K. Weise 393, 385 01 Vimperk
tel.: +420 605 164 877, 724 830 576
truhlarstvibrodec@seznam.cz
www.truhlarstvibrodec.cz

Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

Moje dobrá marmeláda vyhrála se zlatou
a dvojitou zlatou medailí světovou soutěž
World´s Marmalade Awards a drží titul
Nejlepší marmeláda na světě. Je servírována v nejlepších restauracích, snídá ji
náš prezident i britská královská rodina.
Marmoška se vyváží do mnohých zemí,

ale Šumavu miluje nadevše. Minimanufaktura tradičních chutí je jedinou svého
druhu v zemi! Vyrábíme marmelády a povidla podle původních receptur a zásadně
ručně. Od sběru pouze nejlepšího lokálního ovoce, jeho čištění, vaření, plnění
kultovních skleniček se skleněným víčkem a gumičkou, po etikety ručně psané
a vázané lýkem. Naše výrobky jsou bez
barviv, konzervantů, náhražek, bez glutenů, zvířecích alergenů a jsou v plném
respektu k přírodě. Marmelády najdete
v nejlepších obchodech v naší zemi, ale
také v Londýně, Curychu, Římě a Paříži,
na farmářských trzích, nebo při šumavských toulkách na Srní ve Slunečné kavárně či v infocentru obce Modrava. Naše
krásná práce nás prostě baví :-)
Kontakt:
Blanka Milfaitová – manufaktura
tradičních chutí
382 41 Pohoří na Šumavě 13
tel.: +420 604 949 187
blanka@nase-dobroty.cz
www.nase-dobroty.cz

Šumavská skříňka
Něco skutečně originálního pro obdivovatele a milovníky Šumavy. Závěsná skříňka s překvapením vhodná jako rodinný
i reprezentační dárek.

Na pohled je to replika masivního starožitného dřevěného rámu, přičemž v prvním rámu je obraz staré Šumavy a po jeho
otevření objevíte skrytý úložný prostor.
Pro náročnější zákazníky je obraz osazen
hrací skříňkou, která po otevření tajných
dvířek zahraje tradiční šumavskou písničku. Vybírat můžete skříňku ve čtyřech
rozměrech a ve dvou starožitných povr-

z původních mykacích strojů používaných
v minulém století v Čechách. Čistá ovčí
vlna má barvu slonové kosti, je nebělená.
Výjimečné vlastnosti výrobku jsou dány
precizním ručním zpracováním a využitím kvalitních přírodních materiálů spolu s dlouholetými zkušenostmi ﬁrmy
OVAG s.r.o. Vyzkoušejte v kamenné prodejně nebo na e-shopu!
Kontakt:
OVAG s. r. o., Předměstí 447,
341 01 Horažďovice • Otevírací doba
prodejny: po-pá 6–14
tel.: +420 376 512 432, 420 777 331 336
info@ovag.cz • www.ovag.cz

Louženské farmářské
kuře
Kuřata pocházející z malé české farmy
v Loužné byla pro vás za přirozených podmínek jak vychována, tak i následně ručně zpracována. V Plzeňském kraji se jedná o vůbec první vlastní chov a výkrm
drůbeže spojený zároveň s vlastním zpracováním na porážce tohoto typu, což

Plstěné výrobky od oveček
z Chlumečku

Přikrývky, podložky
a polštáře z ovčí vlny
Ovčí vlna má jedinečné vlastnosti. Chrání proti změnám teploty. Izoluje před chladem i teplem z vnějšího prostředí. Důležitou vlastností ovčí vlny je schopnost
vstřebat vlhkost a následně ji předat
do ovzduší mimo lůžko, které si tak udržuje svoji hřejivost. Jde o přírodní neprašný antialergický materiál ze Šumavy.

Přikrývky, polštáře a podložky ﬁrmy
OVAG s. r. o. jsou kompletně ručně vyrobené. Celý postup kopíruje tradiční výrobu a použitý stroj k mykání je jedním

také o prodloužení trvanlivosti výrobků
z vepřového masa. Proto výrobky z vepřového masa byly dobře zauzené a dostávaly zvláštní neopakovatelnou chuť.
Železnorudské řemeslné uzenářství vyrábí tradiční šumavské speciality a i ostatní uzenářské zboží. Vše bez použití velkovýrobních technologií a náhražek čerstvého masa – obilných náhražek, škrobu, kůžové emulze, separátů, výrobního
masa a dalších. K výrobě je používáno
maso z jateční porážky s certiﬁkátem BIO
CZ 601. Tradiční řemeslná výroba je návratem ke kvalitě.

Ruda • tel.: +420 376 397 432
info@reznictvisnebergr.cz
www.reznictvisnebergr.cz

zaručuje, že kuře od nás koupené, je také
u nás vykrmené. Díky tradičním podmínkám našeho chovu, kvalitní péči a vybrané kombinaci jednodruhového krmení
(obilniny, luštěniny, kukuřice), se k vám
dostává vyzrálé kuře s nezaměnitelnou
chutí a vysokým obsahem živin v přírodní podobě bez úprav.

Kontakt:
Mgr. Václava Bílková – Od oveček
z Chlumečku, Chlumeček 10,
382 03 Křemže, tel.: +420 777 021 442
wendy11@atlas.cz
www.odovecekzchlumecku.cz

Certiﬁkace ubytovacích a stravovacích
služeb na Šumavě se těší stále většímu
zájmu. V současné době má značku
ŠUMAVA originální produkt® 29 provozovatelů. Podrobnější informace hledejte na našich internetových stránkách
www.regionalni-znacky.cz/sumava.

Kontakt:
ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ
Šnebergr, A.Kašpara, 340 04 Železná

Od malička mám nutkavou potřebu něco
tvořit. Měla jsem veliké štěstí a před deseti lety jsem potkala svého manžela. Měl
stádo oveček a tím to celé začalo… Bylo
mi líto vyhazovat ostříhanou ovčí vlnu,

a tak jsem se naučila plstit a plstím dodnes.
Baví mne vlna jako přírodní materiál
a nekonečné možnosti při práci s ní. Plstění je stará technika zpracování ovčí vlny.
Plstit lze dvěma způsoby: za mokra pomocí mýdla a vody a za sucha pomocí speciální plstící jehly. Vlna je úžasný přírodní
materiál, na dotyk je velice příjemná,
barevná škála zahrnuje nepřeberné množství odstínů, takže při práci s ní si přijdou
na své ruce i oči. Vlna je oblíbeným materiálem i pro děti, rozvíjí fantazii a učí
se barevnému ladění. Mezi mé výrobky
patří: hračky, víly, dekorační předměty,
oděvní doplňky, tašky, klobouky, bačkory, šperky atd.

yla
dělství. Tradiční porážka prasat byla
spojena se snahou o co nejefektivnější
ivnější
využití suroviny a vzhledem k dlouhé zimě,

Kontakt:
Farma Loužná s. r. o.
Loužná 51, 341 01 Horažďovice
tel.:: +420 606 766 952, 606 766 953
farmalouzna@seznam.cz
www.farmalouzna.cz

Prožijte jedinečný
šumavský zážitek
Také na Šumavě mohou nově získat
značku Šumava originální produkt®
zážitky. Po vzoru Jeseníků, které mají
první certiﬁkované zážitky v České republice, jsme také začali označovat šumavskou regionální značkou tento typ služeb v cestovním ruchu. Jako první byly
oceněny Šumavské bylinné lázně, se kterými se můžete právě teď seznámit.

Řeznický špekáček
Jsme tradiční výrobce vepřového škvařeného sádla, sekané, hasičských klobás,
špekáčků a mnoha dalších výrobků. Tyto

produkty jsou vyráběny podle tradičních
receptur již od roku 1921, kdy bylo řeznictví založeno. Pro výrobu všech našich
výrobků používáme maso výhradně z českých chovů od českých dodavatelů. Naše
výrobky jsou charakteristické svou kvalitou a chutí s vysokým podílem masa.

Šumavské bylinné lázně
Jediné české lázně, které skloubily lázeňství s přírodou, zemskou energií a historií. Poddejte se léčivým účinkům šumavských bylinek a načerpejte síly v jeskyni
ze 16. století. Technologicky moderní balneo provoz je zcela orientován na bylinné
procedury, včetně koupelí, bylinné páry,
zábalů, masáží, speleoterapie a pitného
režimu. Vyvěrající podzemní pramen sv.
Barbory je využíván pro Priessnitzův chodník a Kneipovy masáže nohou. Hluboké

Kontakt:
Řeznictví u Kojzarů, Pavel Smetana
Americké armády 84, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 393, 606 241 533

Železnorudské
uzenářské výrobky –
řemeslná výroba
Rodinná ﬁrma s dlouholetou tradicí nabízí široký sortiment uzenářských výrobků
z řemeslné výroby, včetně bavorských specialit. Navazuje tak na tradiční výrobu
šumavských specialit dobře zauzených
a tím i s neopakovatelnou chutí. Součástí je i jídelna s tradiční kuchyní a uzenářskými specialitami.
Každá oblast měla svoje zvyky, řemesla a výrobky ani Šumava není výjimkou.
Kromě dřevařství a hutí zde bylo i země-

Vyzkoušejte
šumavskou
p
pohostinnost

sklepení a skalní jeskyně vás podvědomě
vrací do 16. století. Veškeré lázeňské produkty jsou z čistého prostředí Šumavy.
Využívá se i alternativní zemské energie,
která proniká do lázeňských prostor. Jako
jediní v Čechách využíváme vhodných klimatických podmínek jeskyně pro léčbu
nemocí horních cest dýchacích (speleoterapie).
Kontakt:
ParkHotel Tosch – Šumavské bylinné
lázně, recepce Šumavských lázní:
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 592
recepce@tosch-parkhotel.cz
www.sumavskelazne.cz

Apartmány Šumava
Krásná i drsná panenská příroda Šumavy má v každém období svoje kouzlo. Rádi
Vám představíme její nejhezčí kouty.
Apartmány Šumava jsme dokončili v roce
2011. Nachází se v klidném koutu na okraji malé vísky Jaroškov poblíž střediskové

obce Stachy. K dispozici jsou dva plně
vybavené apartmány, s překrásným výhledem na Boubín a Churáňov. Místo je vhodné nejen pro pěší a cyklisty, ale i pro milovníky zimních sportů. Okolí domu obklopuje zahrada, která zvolna přechází v les.
K dispozici je dětské hřiště, pískoviště,
skluzavka, trampolína, ohniště, zahradní
gril a několik teras k posezení. Ideální místo pro vaši rodinnou dovolenou.
Kapacita ubytování:
• velký apartmán 90 m2 až pro 5 osob
• malý apartmán 28 m2 až pro 3 osoby
Kontakt:
Apartmány Šumava, Tomáš Svoboda
Jaroškov 42, 384 73 Stachy
tel: +420 603 256 926
tomas.svoboda@volny.cz
www.apartmany-sumava.net

Penzion Holinka
To správné místo pro vaši rodinnou rekreaci najdete v novostavbě penzionu Holinka, nedaleko obce Netřebice na Českokrumlovsku na rozhraní Šumavy a Novohradských hor. Lokalita, v níž se penzion
nachází, je vhodná především pro návštěvníky, kteří chtějí poznat tento kout jižních

Čech. V přízemí penzionu je pro rekreanty k dispozici velká stylově zařízená společenská místnost s příjemným posezením u kachlových kamen nebo u baru.
Na přilehlém pozemku je v sezoně pro
návštěvníky připraven bazén s kvalitní ﬁltrací, solárním ohřevem vody, sprchou
a lehátky k odpočinku po návratu z výletů. Na pozemku je i dětský koutek. V podkroví jsou pro hosty připraveny dva pokoje pro dvě a tři osoby a jeden dvoupokojový apartmán pro čtyři osoby. V každém
najdete zařízenou kuchyňskou linku a nadstandardně vybavené sociální zařízení.
Samozřejmostí je TV a Wi-Fi internet.
Kapacita ubytování:
pro 9 osob ve 3 apartmánech
Kontakt:
Penzion Holinka, Libuše Holinková
Netřebice 49, 382 32 Velešín
tel.: +420 380 331 647, 606 113 323
liba.holinka@centrum.cz
www.penzion-holinka.cz
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší
stále většímu zájmu. V současné
době má značku ŠUMAVA originální produkt® již 29 provozovatelů.
Podrobnější informace hledejte
na našich internetových stránkách
www.regionalni-znacky.cz/sumava.

Šumavský pivovar s restaurací

Penzion „U Horejšů“

Penzion na Habeši

Wellness hotel Marlin Nová Pec

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

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

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

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

Penzion – restaurace Vyhlídka

Apartmány Braníčkov

Hotel Annín

Braníčkov 9, 341 42 Velhartice
tel.: +420 733 121 111
rezervace@branickov.cz
www.branickov.cz

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

Penzion U Andresů

Zámek Hrádek

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

Kůsov 34, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 696, +420 777 253 799
penzion@uandresu.cz
www. uandresu.cz

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

Hotel Jenišov

Penzion Horská Kvilda

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Penzion Holinka

Pod Churáňovským vrchem

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

Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: +420 724 296 177, +420 607 525 577
info@horska.cz
www.horska.cz

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

Netřebice 49, 382 32 Velešín
tel.: +420 380 331 647, +420 606 113 323
liba.holinka@centrum.cz
www.penzion-holinka.cz

Churáňov 17, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190, +420 602 495 621
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz

Pension – Biofarma Slunečná

Penzion u Černého kohoutka

Apartmán 124

Šumavské apartmány

Dvorec Nová Hůrka

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

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

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

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

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

U Hojdarů

Ubytování u Chladů

Apartmány Eva

Chalupa Katky Neumannové

Chata Rovina

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

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

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

384 73 Zadov 415
tel.: +420 777 016 645, +420 602 450 804
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz

342 01 Hartmanice – Dobrá Voda 16
tel.: +420 376 395 976, +420 602 224 249
chata.rovina@seznam.cz
www.chatarovina.cz

Apartmány Šumava

Chata Klubu českých turistů

Chata Kvilda

Chalupa Pazderna

Turnerova chata

Jaroškov 42, 384 73 Stachy
tel.: 603 256 926
tomas.svoboda@volny.cz
www.apartmany-sumava.net

342 01 Prášily 100
tel.: +420 376 589 031, +420 737 233 054
lamama2007@volny.cz
www.chatakctprasily.cz

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

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

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou) • tel.: +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
ww.turnerovachata.cz
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27. 7. 2013

SLAVNOSTI CHLEBA / LENORA / Pečení chleba v historické obecní peci a ochutnávka, výrobky regionálních
pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý doprovodný program. / www.lenora.cz

DLOUHODOBÉ AKCE

26. 7. 2013

MICHAL PAVLÍČEK A MONIKA NAČEVA / VIMPERK,
ARKÁDY / Koncert kytarového mága a ženy mnoha
tváří, od 20 hodin, vstupné 150 Kč.
www.letopodboubinem.cz

6. 7. 2013

RYSÍ SLAVNOSTI / ŽELEZNÁ RUDA – NÁDRAŽÍ ALŽBĚTÍN /
Slavnost s „návratem“ do doby, kdy zde rys žil, jízda vlakem s parní lokomotivou nebo ruční drezínou. Ukázky
a prodej certiﬁkovaných šumavských výrobků, hudba
a občerstvení, jízda kočárem / www.sumava.net/itcruda

6. 7. 2013

CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI / KDYNĚ / Tradiční slavnosti
s programem plným hudby a zábavy, chybět nebude
ani jarmark a občerstvení. Můžete se těšit na jednodenní pestrý program / www.kdyne.cz

4. 7. – 31. 8. 2013 FOTOGRAFIE ŠUMAVY / KAŠPERSKÉ HORY / Fotograﬁe
p. Korbela, výstavní místnost na radnici.
www.sumavanet/ickhory.cz
6. 7. – 30. 9. 2013 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – HISTORIE PRÁŠIL / PRÁŠILY,
„STODOLA“ / Výstava fotograﬁí z historie Prášil, zaměřená na období Vojenského výcvikového prostoru Dobrá
Voda. Otevřeno denně, vstup zdarma.
www.sumavanet.cz/prasily

6. 7. 2013

do 21. 8. 2013 VÍTĚZSLAV DOLEŽAL – OBRAZY, JOSEF CHALUPNÝ –
FOTOGRAFIE / CHANOVICE / Výstava, zámek, vernisáž
6. 7. 2013, od 18 hodin. www.chanovice.cz
do 26. 8. 2013 PROHLÍDKY MĚSTA / SUŠICE / Komentované prohlídky
Sušice, vždy v pondělí v 10 a 14 hodin.
www.mestosusice.cz/icsusice
do 30. 8. 2013 VÝSTAVA ČTVERO ROČNÍCH DOB V KRAJCE / KDYNĚ,
SÁL MUZEA PŘÍHRANIČÍ / Retrospektivní výstava prací
členek Krajkářského klubu Klatovy z let 2007–2012.
www.kdynsko.cz

SLAVNOSTI TOPINEK / HRAD RABÍ / Uvolněné velkotopinkářovo odpoledne s ochutnávkou bretoňského
cideru Kerloick, poslechem jazzové kapely Old Steambout, bzukotem včel a s Keramikou u Kočků, od 14 do
18,30 hodin / www.hrad-rabi.eu

6. 7. 2013

STRONGMAN / SUŠICE, HŘIŠTĚ U ZŠ LERCHOVA / Soutěž
amatérských siláků v Sušici.
www.ceskystrongman.cz

6. 7. 2013

S ČESKÝMI DRAHAMI ZA DIVADLEM / NETOLICE / Vlak
z Č. Budějovic do Netolic a zpět na divadelní představení „Ondina“, konané na zámku Kratochvíle. Spojeno s večerní prohlídkou zámku. / www.cd.cz

do 30. 8. 2013 POHÁDKOVÉ DIVADELNÍ LÉTO / MLÁZOVY U KOLINCE,
POHÁDKOVÁ CHALUPA / Divadlo Tety Terezy hraje každý
den pro děti. www.pohadkovasumava.cz

6. 7. 2013

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / Trh s nabídkou čerstvých potravin a řemeslných výrobků, od 8 hodin.
www.chlumany.cz

do 31. 8. 2013 PRAVIDELNÉ PLAVBY MALOU VÝLETNÍ LODI / HORNÍ
PLANÁ / Loď plující od přívozu v Horní Plané k bývalému srdci Vltavy / www.sumava-lipno.eu

6. 7. 2013

DEN ŘEMESEL / CHANOVICE, ZÁMECKÝ AREÁL A SKANZEN /
Tradiční rukodělná řemesla a trh, na sedmdesát oborů.
Hudebníci, šermíři, loutkoherci, tradiční česká kuchyně.
Obrazy Josefa Duspivy. Zahájení v 10,30 hodin, potrvá
do 14. 8. 2013 / www.chanovice.cz

do 31. 8 2013 LETNÍ KINO / HORNÍ PLANÁ / Promítá se každý pátek
a sobotu / www.sumava-lipno.eu
do 15. 9. 2013 KLATOVY NAŠICH PRABABIČEK / KLATOVY, MUZEUM DR.
HOSTAŠE / Aneb secese v každodenním životě našich
předků / www.muzeum.klatovynet.cz
do 15. 9. 2013 KAVALEHO ŠUMAVA / KLATOVY, MUZEUM DR. HOSTAŠE
/ 30 let toulání a tvorby fotografa Jana Kavaleho, vernisáž spojená se křtem nové knihy 14. června 2013
v 18 hodin / www.muzeum.klatovynet.cz
do 15. 9. 2013 VE SVĚTLE A V TICHU JEN TAK SI BÝT / HRAD RABÍ /
Výstava v podzemí hradního kostela.
www.hrad-rabi.eu
do 30. 9. 2013 VÝSTAVA „KRÁL A JEHO KORUNA / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Příběh Přemysla Otakara II. a založení kláštera,
výstavní prostory opatství, vstup zdarma.
www.klaster-zlatakoruna.eu
do 30. 9. 2013 VÝSTAVA KOSTÝMŮ A REKVIZIT ZE SERIÁLU CIRKUS
HUMBERTO / STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK HORŠOVSKÝ TÝN /
www.mkzht.cz

6. 7. 2013

6. 7. 2013

6. 7. 2013

6. – 7. 7. 2013

POUŤ KE SV. PROKOPU / PRÁŠILY / Česko-německá mše,
taneční vystoupení, pěvecká sdružení, zahájení Výstavy
fotograﬁí – historie Prášil, řemeslný trh, občerstvení,
večerní zábava s hudbou. Program začíná v 13:30 a trvá
do večerních hodin. / www.sumavanet.cz/prasily
PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN / HORŠOVSKÝ TÝN / Válkovo
kočovné divadlo Praha, soutěže, vožení na koních,
atrakce, možnost opékání vuřtů. Od 13 hodin, areál
ZO ČSCH, ul. J. Jindřicha. / www.mkzht.cz
ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN / KUBOVA HUŤ, RESTAURACE „POD
SJEZDOVKOU“ / Od 14 hodin beseda s Horskou službou,
soutěže pro celou rodinu, živá muzika po celý den.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com
DRAMASTERIA / SUŠICE, OSTROV SANTOS / Divadelní
workshop se závěrečným vystoupením pro veřejnost.
www.okraslovacispoleksusice.cz

6. – 7. 7. 2013

do 30. 9. 2013 VÝSTAVA MILITARIÍ A DOBOVÝCH ARTEFAKTŮ II. SVĚTOVÉ VÁLKY / STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK HORŠOVSKÝ TÝN /
www.mkzht.cz

KAPLICKÉ LOVECKÉ SLAVNOSTI / KAPLICE / Páteční
odpoledne je věnované dětem, sobota celodenní zábavný
program. / www.mestokaplice.cz

7. 7. 2013

do 15. 10. 2013 NA NEBI JE PSÁNO, CO DUŠI NENÍ DÁNO / HRAD RABÍ,
KONÍRNA / Setkání s fotograﬁemi Miroslava Zámečníka a myšlenkami Jana Konfršta. www.hrad-rabi.eu
do 31. 10. 2013 PRODEJNÍ VÝSTAVA MADON RENATY ŠTOLBOVÉ /
ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Výstavní prostory za pokladnou, vstup zdarma / www.klaster-zlatakoruna.eu
do 31. 10. 2013 750 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O VIMPERKU /
VIMPERK, ZÁMEK / Výstava750 let historie nejen Vimperka / www.vimperk.cz
do 8. 11. 2013 NÁPOJOVÉ SKLO / KLATOVY, MUZEUM DR. HOSTAŠE /
Výstava ze sbírek klatovského muzea.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 31. 12. 2013 KLATOVSKÉ KARAFIÁTY / KLATOVY, MUZEUM DR. HOSTAŠE / Připomínka 200. výročí klatovských karaﬁátů.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 30. 12. 2014 AKCE „NEPTUN“ / MUZEUM ŠUMAVY ŽELEZNÁ RUDA /
Výstava k největší mystiﬁkaci z období studené války
o nálezu beden s tajnými nacistickými dokumenty
v Černém jezeře… / www.muzeum.sumava.net

26. – 28. 7. 2013 TVŮRČÍ VÍKEND / VIMPERK / Výtvarné dílny a workshop
hlasu se zpěvačkou Milli Janatovou.
www.meks-vimperk.com

14. 7. 2013

KDO SI HRAJE, ZLOBÍ MÍŇ / SUŠICE, OSTROV SANTOS /
Zábavné odpoledne pro děti / www.mestosusice.cz

15. 7. 2013

KONCERT V KOSTELE / HORŠOVSKÝ TÝN, KOSTEL SV.
PETRA A PAVLA / Účinkuje Komorní orchestr z Anglie
Westminster School Orchestra, od 19 hodin.
www.mkzht.cz

28. 7. 2013

HUDEBNÍ LÉTO / HOJSOVA STRÁŽ, KOSTEL / 9. ročník,
J. Svěcený a Conca Collegium, od 19 hodin.
www.sumava.net/itcruda

28. 7. 2013

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / PNUtí – O Kohoutkovi
a slepičce. Autorská pohádka s nejedním překvapením,
spoustou zábavy a písniček pro děti, od 15 hodin.
www.hrad-rabi.eu

28. 7. 2013

BUCHTY A LOUTKY: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA / VIMPERK, ARKÁDY / Divadlo, od 15:30 hodin, děti zdarma.
www.meks-vimperk.com

28. 7. 2013

16. – 21. 7. 2013 DIVADELNÍ LÉTO / ZLATÁ KORUNA / Divadlo Q10: Večer
tříkrálový aneb cokoli chcete; od 21 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu
17. 7. 2013

HIMÁLAJ – MANASLU A NAR – PHU / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Cestopisná přednáška nás zavede do jedné
z nejhezčích himálajských oblastí Nepálu, od 18 hodin.
www.npsumava.cz

17. 7. 2013

KONCERT STARÉ HUDBY / VIMPERK / Barokní a renesanční písně, kostel sv. Bartoloměje, od 18:30 hodin,
vstupné 60 Kč. / www.vimperk.cz

PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Umíte se dobře vybavit do přírody a poradit si v nouzové situaci? Naučte se mnoho praktických
dovedností. Od 13 do 17 hodin. / www.npsumava.cz

17. 7. 2013

POHÁDKOVÉ LÉTO / HORNÍ PLANÁ / Pohádka pro děti
u kašny na Náměstí od 17 hodin.
www.sumava-lipno.eu

30. 7. – 1. 8. 2013 ATELIÉR RADOST / HRAD RABÍ / Ukázky drátenického
řemesla a keramiky od 10 do 16 hodin.
www.hrad-rabi.eu

18. – 21. 7. 2013 KŘEMEŽSKÝ VELETRH / KŘEMŽE / Výstavní a prodejní
akce Vše pro domov, zahradu a hobby. Bohatý kulturní
program pro děti i dospělé. / www.kremze.cz

30. 7. – 3. 8. 2013 DIVADELNÍ LÉTO / ZLATÁ KORUNA / Divadlo U mokrého stolu: Dva bratři; od 21 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

18. – 21. 7. 2013 POHÁDKA O OBROVI A PRINCEZNĚ ELIŠCE / HRAD
KAŠPERK / Představení na nádvoří od 20 hodin, turnaj
na počest krásné princezny Elišky. / www.kasperk.cz
19. 7. 2013

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY
/ Štěpán Rak, koncert od 18 hodin / www.mksklatovy.cz

10. 7. 2013

TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Ovčí rouno je možné zpracovat předením, tkaním, ale
i plstěním. Zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše
z ní lze vyrobit. 13–16 hodin / www.npsumava.cz
NA SPRÁVNÉ ADRESE / VIMPERK, ARKÁDY / Komedie
v podání KOS Čkyně, od 20 hodin.
www.meks-vimperk.com
OD PROMÉTHEA K SIRCE / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Historie získávání ohně člověkem, výroba sirek, sirkárny na Šumavě, včetně praktických ukázek. Od 10
do 14 hodin. / www.npsumava.cz

DRTIVÝ DOPAD / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Střet planety Země s nebeským tělesem? Přednáška s promítáním, která bude v případě příznivého počasí doplněna
pozorováním večerní oblohy astronomickými dalekohledy. Od 19 hodin / www.npsumava.cz

12. – 14. 7. 2013 MARKÉTSKÁ POUŤ / HORNÍ PLANÁ / Ukázky řemesel,
lidový jarmark, hudební a divadelní představení, světské atrakce. / www.sumava-lipno.eu
13. 7. 2013

120. LET TRATĚ STRAKONICE – VOLARY / VOLARY /
Jízda parního vlaku ze Strakonic do Vimperka a zpět.
Oslavy v obcích, výstava. / www.cd.cz

13. 7. 2013

KUBELÍKOVO TRIO / CHANOVICE / Od 18 hodin, koncert významného hudebního tělesa, zámecký areál.
www.chanovice.cz

13. 7. 2013

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY / Tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením
od 8 do 13 hodin. / www.mestosusice.cz

5. 7. 2013

SVÍTÁNÍ NA HRADĚ / HRAD RABÍ / V 5 hodin ranní prohlídka hradu pro opravdové nadšence a romantiky.
www.hrad-rabi.eu

13. 7. 2013

MOUNT KAŠPERK / KAŠPERSKÉ HORY, KOSTEL SV. MARKÉTY / Festival křesťanské populární hudby.
www.bcb.cz

5. 7. 2013

DIVADLO RYNEK – MANŽELSTVÍ NARUBY / HRAD
RABÍ / Divadelní komedie o mladém manželském páru,
od 19 hodin / www.hrad-rabi.eu

5. 7. 2013

VARHANNÍ KONCERT / KDYNĚ / Kostel sv. Mikuláše
od 18 hodin / www.kdynsko.cz

LETNÍ KONCERT PETRA REZKA / KAŠPERSKÉ HORY, KOSTEL SV. MIKULÁŠE / Od 20 hodin.
www.sumavanet.cz/ickhory

19. 7. 2013

POHÁDKOVÉ LÉTO / HORNÍ PLANÁ / Teátr Víťi Marčíka
na náměstí u Kašny od 17 hodin.
www.sumava-lipno.eu

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ / KAŠPERSKÉ HORY, KOSTEL
SV. MIKULÁŠE / Účinkují profesoři Konzervatoře Duncan Centre, spolek Svatobor a účastníci taneční dílny.
www.sumavanet/ickhory.cz

2. 8. 2013

VÝHLEDY / KLENČÍ POD ČERCHOVEM / Folklorní slavnost, přehlídka chodských souborů / www.klenci.cz

3. 7. 2013

5. 7. 2013

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY
/ Irské balady – Věra Klásková. / www.mksklatovy.cz

7. 7. 2013

ŠUMAVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI / VIMPERK, CIHELNA /
Pivní a pivařské soutěže, od 15 hodin, vstupné 100,Kč. / www.cihelnavimperk.cz

KONCERT DĚTSKÉHO SBORU Z BELGIE / HARTMANICE,
SYNAGOGA / Od 17 hodin / www.hartmanice.cz

2. 8. 2013

HUDEBNÍ LÉTO / HOJSOVA STRÁŽ, KOSTEL / Varhanní
koncert – Markéta Schley Reindlová, zpěv – Gabriela
Pechmannová, od 19 hodin. www.sumava.net/itcruda

13. 7. 2013

5. 7. 2013

FARMÁŘSKÉ TRHY / VIMPERK, ROŽMBERSKÁ ULICE /
Regionální produkty, ovoce, zelenina, nápoje. Od 8
do 12 hodin / www.vimperk.cz

ROSTLINY NAŠICH BABIČEK / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Botanická vycházka pro děti i dospělé od 10 do 14 hodin.
www.npsumava.cz

19. 7. 2013

DIVADELNÍ LÉTO / ZLATÁ KORUNA / DAMU – Katedra alternativního a loutkového divadla: Preparado;
od 21 hodin / www.klaster-zlatakoruna.eu

I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / Botanická vycházka do okolí Kašperských Hor,
od 10 do 14 hodin / www.npsumava.cz

2. 8. 2013

DIVADÉLKO KUBA: PLETENÉ POHÁDKY / VIMPERK,
ARKÁDY / Divadlo, od 15:30 hodin, děti zdarma.
www.meks-vimperk.com

2.– 7. 7. 2013

5. 7. 2013

SOKOLNÍK NA RABÍ / HRAD RABÍ / Letové ukázky a výcvik
dravců a sov Milana Zaleše v hradním příkopu (začátky
ukázek v 11, 14 a 16 hodin). / www.hrad-rabi.eu

PROBUZENÍ BARBOŘINÝCH VARHAN / CHANOVICE /
Od 18 hodin, koncert posluchačů Konzervatoře Plzeň
a hostů, zámecký areál. / www.chanovice.cz

7. 7. 2013

12. 7. 2013

1. 7. – 31. 8. 2013 VČELNICE / HRAD RABÍ / Včelí šou aneb atrakce světového formátu! Půl hodina zábavy, poučení a spousty překvapení. Denně kromě pondělí v 11, 14 a 16,30 hodin.
www.hrad-rabi.eu

2. 8. 2013

RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Co byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? O historii sklářství a výrobě skleněných korálků.
Ukázka výroby. 13–17 hodin / www.npsumava.cz

19. – 21. 7. 2013 FILMOVÝ MARATÓN / HORŠOVSKÝ TÝN, KINO / U příležitosti 1. výročí digitalizace kina. / www.mkzht.cz

19. – 27. 7. 2013 LETNÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ SEMINÁŘ / HORAŽĎOVICE / www.knihovna.horazdovice.cz
20. 7. 2013

20. 7. 2013

20. 7. 2013

HISTORIE PIVOVARNICTVÍ / KAŠPERSKÉ HORY / Beseda
s p. Cihlářem o historii pivovarnictví.
www.sumavanet.cz/ickhory

20. 7. 2013

MIDI LIDI / VIMPERK, ARKÁDY / Koncert elektropopové
kapely, od 20 hodin, vstupné 130 Kč.
www.letopodboubinem.cz

21. 7. 2013

WALDA GANG / KLATOVY, NÁMĚSTÍ / Koncert od 21 hodin.
www.mksklatovy.cz

21. 7. 2013

DIVADÝLKO MRAK: VODNICKÉ POHÁDKY / VIMPERK,
ARKÁDY / Divadlo, od 15:30 hodin, děti zdarma.
www.meks-vimperk.com

23. 7. 2013

ŽIVOT A PRÁCE LIDÍ NA STARÉ ŠUMAVĚ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Zajímá vás, jak se dříve žilo na Šumavě?
Poutavé vyprávění s promítáním od 19 hodin.
www.npsumava.cz

23. – 25. 7. 2013 DIVADELNÍ LÉTO / ZLATÁ KORUNA / Představení Dvojí
pravda o Vilémovi z Rožmberka, od 21 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

12. – 13. 7. 2013 6. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PIVOVARU BELVEDÉR / ŽELEZNÁ
RUDA / www.hotelbelveder.cz

TÝDEN RUKODĚLNÝCH SEMINÁŘŮ / CHANOVICE /
S lektorkou Mgr. Ivanou Sieberovou, informace
na tel. 371 120 715 / www.chanovice.cz

LANDESJUGENDORCHESTER NRW / VIMPERK, MĚKS /
Koncert zemského mládežnického orchestru, od
19:30 hodin. / www.meks-vimperk.com

KONCERT KLASICKÉ HUDBY HELENY ČADSKÉ / HARTMANICE, SYNAGOGA / Od 18 hodin, vstupné 80 Kč.
www.hartmanice.cz

12. 7. 2013

ČE RV E N EC

30. 7. 2013

19. 7. 2013

9. – 14. 7. 2013 DIVADELNÍ LÉTO / ZLATÁ KORUNA / Divadelní společnost Uchem jehly: Dámský krejčí; od 21 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

13. – 14. 7. 2013 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA / KLATOVY / Tradiční setkání heligonkářů a kapel před KD.
www.mksklatovy.cz
14. 7. 2013

14. 7. 2013

14. 7. 2013

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Buchty a loutky –
Anča a Pepík, dobrodružný loutkový komiks, v hlavních rolích myši Anča a Pepík a kouzelná bytost z kafemlýnku. Od 15 hodin // www.hrad-rabi.eu
DIVADLO KORÁB: KOCOUR V BOTÁCH / VIMPERK,
ARKÁDY / Divadlo, od 15:30 hodin, děti zdarma.
www.meks-vimperk.com
RÝŽOVÁNÍ ZLATA / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Historie
rýžování a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu
19. a 20. století na Šumavě, praktické ukázky a soutěže. Od 14 do 17 hodin / www.npsumava.cz

ROMSKÝ DEN / VIMPERK, ARKÁDY / Tanec, zpěv, romská kuchyně, dětské hry, od 14 hodin.
www.letopodboubinem.cz

28. 7. 2013

SVĚCENÍ ZVONU / SUŠICE, OSTROV SANTOS / Svěcení
a umístění zvonu P. Ferdy na zvonici v jižním cípu ostrova Santos. / www.mestosusice.cz

8. – 14. 7. 2013 KLATOVSKÁ POUŤ / KLATOVY / Staročeský trh, pouťové
atrakce, v sobotu poutní bohoslužba v arciděkanském
kostele, průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské. / www.klatovy.cz

27. 7. 2013

SETKÁNÍ MUZIKANTŮ Z ČECH A BAVORSKA / KDYNĚ /
Park u Muzea příhraničí od 14 hodin / www.kdynsko.cz

KONCERT PAVLA DOBEŠE A TOMÁŠE KOTRBY / HRAD
RABÍ, NÁDVOŘÍ / Od 19,30 hodin / www.hrad-rabi.eu

8. – 12. 7. 2013 13. ROČNÍK SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / VIMPERK,
ZÁMEK / Letos na téma 750 let Vimperka.
www.vimperk.cz

TRAKTORIÁDA / MLÁZOVY / Kondiční jízda zručnosti
traktorů historických, novodobých a domácí výroby,
začátek v 10 hodin / www.troktoriada.sumava.net.cz

14. 7. 2013

19. 7. 2013

10. 7. 2013

1. – 5. 7. 2013

ONDŘEJ SMEYKAL A DIDGERIDOO / HARTMANICE, SYNAGOGA / Ondřej Smeykal hraje na australský domorodý
nástroj didgeridoo, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.
www.hartmanice.cz

27. 7. 2013

24. 7. 2013

POHÁDKOVÉ LÉTO / HORNÍ PLANÁ / Vojta Vrtek – kabinet létajících úžasností od 17 hodin.
www.sumava-lipno.eu

25. 7. 2013

PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí v dávné
i nedávné minulosti. Cestou různé hry a úkoly pro malé
i velké. 10–14 hodin, délka 7,5 km. / www.npsumava.cz

25. 7. 2013

WORKSHOP BATIKA A MALBA NA TRIKO / KUBOVA HUŤ,
Restaurace „POD SJEZDOVKOU“ / Pro děti i dospělé od
13 hodin. www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com

25. – 28. 7. 2013 ANENSKÁ POUŤ A STAROČESKÝ JARMARK / HORŠOVSKÝ TÝN / Www.mkzht.cz
26. 7. 2013

26. 7. 2013

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY /
Los Rumberos Quartet – afro – kubánská hudba, salsa,
od 18 hodin / www.mksklatovy.cz
UMÍME SI JEŠTĚ HRÁT, ANEB NEJEN JÍDLEM ŽIV JE
ČLOVĚK / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Co lidé na Šumavě
v historii jedli a jak se bavili? Hry, úkoly, zdobení perníčků, ochutnávka šumavských pokrmů a výměna
receptů. Od 10 do 13 hodin / www.npsumava.cz

26.–27. 7. 2013 JMENINY MĚSTA / HORAŽĎOVICE /
www.horazdovice.cz
26. – 27. 7. 2013 FESTIVAL NA KONCI SVĚTA / POD HRADEM KAŠPERK /
Hudebně divadelní festival / www.sumavanet.cz/ickhory
26. – 28. 7. 2013 DIVADELNÍ LÉTO / ZLATÁ KORUNA / Českokrumlovská
scéna: Příběhy Petra Voka aneb movie star 16. století
žije; od 21 hodin. / www.klaster-zlatakoruna.eu
27. 7. 2013

ROZMARNÉ LÉTO / SUŠICE, OSTROV SANTOS / Slavnostní
znovuotevření ostrova Santos v Sušici spojené s kulturním programem. / www.mestosusice.cz

27. 7. 2013

HUDEBNÍ SLAVNOST / KAŠPERSKÉ HORY, KOSTEL SV.
MARKÉTY / Koncert duchovní hudby starých evropských mistrů. / www.sumavanet.cz/ickhory

S R PE N

3. – 4. 8. 2013 KAŠPERSKOHORSKÁ POUŤ / KAŠPERSKÉ HORY / Mše
v kostele, staročeský jarmark, pouťová zábava a další.
www.sumavanet.cz/ickhory
2. 8. 2013

DUCHOVÉ NA HUNTĚ / KDYNĚ, PARK / Komediální
pohádka pro děti i dospělé od 18 hodin.
www.kdynsko.cz

3. 8. 2013

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / Trh s nabídkou čerstvých potravin a řemeslných výrobků, od 8 hodin.
www.chlumany.cz

3. 8. 2013

BITVA NA WINTERBERGU / VIMPERK, ARKÁDY / Středověké slavnosti v prostorách zámku, šermíři, ohňová
show, od 10 hodin. / www.letopodboubinem.cz

3. 8. 2013

DIVADLO PNUTÍ – TRUBADŮRY ANEB ODSPODA I SHŮRY
/ HRAD RABÍ / Divadelní příběh, kde mužští udatně bojují,
notně pijí, srdce lámou… Ony (chvíli služkou chvíli
dámou) zpívají, lektvary vaří, z karet věští. Odcházíte
potrhaní smíchem! Od 20 hodin. www.hrad-rabi.eu

3. 8. 2013

LÉTO NA KUBOVĚ HUTI / KUBOVA HUŤ, RESTAURACE
„POD SJEZDOVKOU“ / Od 14 hodin živá muzika, prase
na rožni, soutěže pro celou rodinu.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com

4. 8. 2013

ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / ŽELEZNÁ RUDA / Bohatý
program plný hudby a zábavy, chybět nebude ani jarmark a občerstvení. www.sumava.net/itcruda

5. – 7. 8. 2013 OTHELLO / HRAD KAŠPERK / Slavný příběh o žárlivém
Maurovi a krásné Benátčance s Janem Potměšilem
v titulní roli, od 21 hodin, hradní palác.
www.kasperk.cz
6. 8. 2013

HLEDÁNÍ ŠUMAVSKÝCH SKŘÍTKŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / Dopoledne plné překvapení pro rodiče s dětmi,
od 10 do 13 hodin. / www.npsumava.cz

7. 8. 2013

KRAJINA A POLÁRNÍ ZÁŘE NA ISLANDU / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / Přednáška s promítáním fotograﬁí
o magické krajině na Islandu. Od 18 hodin.
www.npsumava.cz

8. – 10. 8. 2013 CYRANO / HRAD KAŠPERK / Příběh plný hrdosti a lásky
se skvělým Martinem Hofmannem v titulní roli,
od 21 hodin, hradní palác. / www.kasperk.cz
9. 8. 2013

TING / VIMPERK, ARKÁDY / Koncert od 20 hodin, vstupné
80 Kč / www.letopodboubinem.cz

9. 8. 2013

JAROSLAV KRČEK A MUSICA VIVA / CHANOVICE, ZÁMEK /
Koncert významného hudebníka s jeho rodinným souborem a s přáteli, od 18 hodin / www.chanovice.cz

9. 8. 2013

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY /
Koncert Pavlal Dobeš – koncert / www.mksklatovy.cz

16. – 18. 8. 2013 TRADIČNÍ SRNSKÁ POUŤ / SRNÍ /
www.sumavanet.cz/icsrni

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Léto 2013

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ / Červenec – Listopad 2013
10. 8. 2013

Strana 10

8. 10. 2013

TVOŘIVÁ DÍLNA „ Z OVČÍNA“ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše
je možné z ní vyrobit plstěním za mokra nebo pomocí
plstící jehly za sucha. Od 13 do 16 hodin.
www.npsumava.cz

11. 10. 2013

ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA / KLATOVY, KD / Začátek
v 19 hodin. / www.mksklatovy.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY / Tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením
od 8 do 13hodin / www.mestosusice.cz

21. 8. 2013

10. 8. 2013

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Historie
rýžování a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu
19. a 20. století na Šumavě, včetně praktických ukázek a soutěží, od 10 do 14 hodin / www.npsumava.cz

21. 8. 2013

POHÁDKOVÉ LÉTO / HORNÍ PLANÁ / Divadlo Koňmo –
Jak šlo vejce na vadr, od 17 hodin na náměstí.
www.sumava-lipno.eu

12. 10. 2013

EXTREME CHALLENGE / SUŠICE, OFFPARK, NA FUFERNÁCH
/ 8. roč. extrémního štafetového závodu v disciplínách
běh, paraglide, horské kolo a kajak. / www.offpark.cz

21. 8. 2013

PAŠIJOVÉ HRY / HOŘICE NA ŠUMAVĚ / Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Začátek v 16,30 a
20,30 hodin. / www.pasije.info

KONCERT / HORNÍ PLANÁ / Zdeněk Vřešťál – kytara,
Roman Dragoun – klávesy a Filip Benešovský – basa;
od 20 hodin na náměstí / www.sumava-lipno.eu

12. 10. 2013

10. 8. 2013

PATROCINIUM SV. VINTÍŘE V DOBRÉ VODĚ / TRADIČNÍ
POUŤ S BOHOSLUŽBOU OD 13 HODIN. /
www.hartmanice.cz

22. 8. 2013

BELVEDERSKÉ HUDEBNÍ LÉTO / ŽELEZNÁ RUDA, HOTEL
BELVEDER / Tradiční setkání harmonikářů.
www.hotelbelveder.cz

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Mezinárodní mistrovské houslové kurzy – koncert účastníků, koncertní sál od 19,30 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

12. 10. 2013

10. 8. 2013

PODZIMNÍ DRAKIÁDA / HORNÍ PLANÁ / Pouštění draků
a pečení brambor na louce nad benzinovou pumpou
od 14 hodin / www.sumava-lipno.eu

10. 8. 2013

VEČERNÍ PROHLÍDKA / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Od
20,30 hodin / www.klaster-zlatakoruna.eu

22. 8. 2013

10. 8. 2013

CROSTRIATLON 3 ZEMÍ / HORNÍ PLANÁ / Závod udatných
borců v plavání, jízdě na kole a běhu na území 3 zemí –
pláž Horní Planá, od 12 hodin / www.sumava-lipno.eu

JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / Jsou všechny rostliny k jídlu? Botanická vycházka
pro děti i dospělé za tajemstvím jedlých i jedovatých
šumavských rostlin. 10–14 hodin / www.npsumava.cz

22. 8. 2013

ROCKFEST NA LETŇÁKU / HORNÍ PLANÁ / Přehlídka
regionálních hudebních skupin od 13 hodin.
www.sumava-lipno.eu

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / KLATOVY
/ Marta Töpferová a její hudební hosté, od 19 hodin sál
radnice / www.mksklatovy.cz

23. 8. 2013

KOMETY – POSLOVÉ Z KOSMU / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
O dvou jasnějších kometách, viditelných právě v letos.
Přednáška s promítáním, v případě příznivého počasí
i pozorování večerní oblohy astronomickými dalekohledy. Od 19 hodin. www.npsumava.cz

10. 8. 2013

10. – 11. 8. 2013 ČESKÝ POHÁR DH – FINÁLE / SKI&BIKE ŠPIČÁK, ŽELEZNÁ
RUDA / Letos poprvé se na Špičáku pojede závod Českého poháru ve sjezdu horských kol / www.spicak.cz
11. 8. 2013

BĚH PODÉL OTAVY / SUŠICE, STADION / Memoriál Adolfa
Donáta / tjsusice@iol.cz

11. 8. 2013

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Pohádka o nerozhodném Honzovi na peci, podaří se mu vyzrát nad čerty,
drakem, loupežníkem a ještě si vybrat tu správnou
nevěstu? Od 15 hodin / www.hrad-rabi.eu

11. 8. 2013

11. 8. 2013

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Zahajovací koncert: Vlachovo kvarteto Praha,
koncertní sál u křížové chodby od 21 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu
PRUHOVANÉ PANENKY: O SNĚHURCE / VIMPERK,
ARKÁDY / Divadlo, od 15:30 hodin, děti zdarma.
www.meks-vimperk.com

13. – 15. 8. 2013 ATELIÉR RADOST / HRAD RABÍ / Ukázky drátenického
řemesla a keramiky od 10 do 16 hodin.
www.hrad-rabi.eu
13. 8. 2013

PUTOVÁNÍ NA HRAD KAŠPERK / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / Romantická vycházka na šumavskou zříceninu
s úchvatným výhledem. Cestou vás čekají různé hry
a úkoly pro malé i velké a pověsti nejen o hradu. Od 10
do 15 hodin, délka trasy 8 km / www.npsumava.cz

23. 8. 2013

23. 8. 2013

15. 8. 2013

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ / HORNÍ PLANÁ / Koncert
na náměstí / www.sumava-lipno.eu

16. 8. 2013

RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Co byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? Vše o historii sklářství na Šumavě, uvidíte výrobu
skleněného korálku. 12–17 hodin. www.npsumava.cz

16. 8. 2013

24. 8. 2013

TUBLATANKA / KLATOVY / Koncert na náměstí,začátek
ve 20 hodin. / www.mksklatovy.cz

24. 8. 2013

VEČERNÍ PROHLÍDKA / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Od
20,30 hodin / www.klaster-zlatakoruna.eu

25. 8. 2013

POSEZENÍ S DECHOVKOU / KDYNĚ / Park Muzea příhraničí od 14 hodin / www.dokdyne.cz

25. 8. 2013

HUDBA V SYNAGOGÁCH / HARTMANICE, SYNAGOGA /
Koncert České ﬁlharmonie od 16 hodin.
www.hartmanice.cz

27. 8. 2013

PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí Kašperských Hor v dávné i nedávné minulosti. Cestou různé
hry a úkoly pro malé i velké. Od 10 do 14 hodin, délka
trasy 7,5 km / www.npsumava.cz

BLUE EFFECT / VIMPERK, ARKÁDY / Koncert od 20 hodin,
vstupné 150 Kč / www.letopodboubinem.cz

16. 8. 2013

JIHOAFRICKÁ MOZAIKA / CHANOVICE / Fotovýstava Jana
& Radky Sudových, zahájení a přednáška v 18 hodin,
výstava potrvá do 30. 9. 2013 / www.chanovice.cz

17. 8. 2013

17. 8. 2013

17. 8. 2013

ŠUMAVA ROCKS / SUŠICE, OSTROV SANTOS / 20. ročník
open air music festivalu. Učinkující: MIG 21, Prago
Union, Vladimir 518, Roman Holý & Matěj Ruppert
& Tonya Graves a další / www.sumavarocks.cz
PAŠIJOVÉ HRY / HOŘICE NA ŠUMAVĚ / Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Začátek v 16,30 a
20,30 hodin / www.pasije.info
FARMÁŘSKÉ TRHY / VIMPERK, ROŽMBERSKÁ ULICE /
Regionální produkty, ovoce, zelenina, nápoje. Od 8
do 12 hodin / www.vimperk.cz

17. 8. 2013

DŘEVĚNÁ OLYMPIÁDA / HOJSOVA STRÁŽ / 8. ročník
hojsoveckého klání pro děti i dospělé.
www.sumava.net/itcruda

17. 8. 2013

COUNTRY DEN / KLATOVY / Od 10 do 22 hodin, náměstí.
www.mksklatovy.cz

17. 8. 2013

ZA TAJEMSTVÍM ZLATÉ KORUNY / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Odpoledne pro děti od 15 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

17. 8. 2013

VEČERNÍ PROHLÍDKA / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Od
20,30 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu

18. 8. 2013

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Bohuslav Matoušek (housle) a jeho hosté, koncertní sál od 17 hodin / www.klaster-zlatakoruna.eu

18. 8. 2013

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Rytířská komedie
o zamilovaném rytíři, od 15 hodin / www.hrad-rabi.eu

18. 8. 2013

MARIÁNSKÁ POUŤ / HORAŽĎOVICE /
www.horazdovice.cz

18. 8. 2013

VÍŤA MARČÍK: SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ / VIMPERK, ARKÁDY / Divadlo, od 15:30 hodin, děti zdarma.
www.meks-vimperk.com

20. 8. 2013

TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Ovčí rouno je možné zpracovat předením, tkaním i plstěním. Zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je z ní
lze vyrobit. Od 13 do 16 hodin / www.npsumava.cz

21. 8. 2013

30. 8. 2013

ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / Naučte se lépe ovládat svůj fotoaparát. Teorie s praktickými ukázkami. Můžete si s sebou
vzít svůj fotoaparát. Od 18 hodin / www.npsumava.cz

ŠUMAVSKÝ ROK VE FOTOGRAFIÍCH / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / Šumava v různých ročních obdobích. Dozvíte se,
jakou fototechniku zvolit pro fotografování krajiny, jak
nastavit expozici a mnoho dalších tipů. Od 18 hodin.
www.npsumava.cz
NETOPÝŘÍ NOC / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Seznámení
s životem netopýrů, soutěže pro děti, ukázka výzkumných metod včetně nočního odchytu. Od 18 do 24 hodin,
s sebou baterku a pevnou obuv. / www.npsumava.cz
HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY
/ Šansonový pořad Jany Richterové – Two Voices.
www.mksklatovy.cz

30. 8. 2013

VIMPERSKÁ SCÉNA / VIMPERK, ARKÁDY / Vystoupení
regionálních kapel, od 20 hodin, vstupné 80 Kč.
www.meks-vimperk.com

31. 8. 2013

SUŠICKÝ TROJBOJ / SUŠICE / Sportovní akce – silnice,
bike a běh / www.mtb-susice.cz

31. 8. 2013

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI / KUBOVA HUŤ, RESTAURACE
„POD SJEZDOVKOU“ / Od 11 hodin soutěže pro celou
rodinu, živá i reprodukovaná hudba, velká grilovačka.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com

11. 9. 2013

TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Ovčí rouno je možné zpracovat nejen předením a tkaním, ale i plstěním, vyzkoušíte si některé techniky.
Od 13 do 16 hodin / www.npsumava.cz

12. 9. 2013

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / KLATOVY /
Mladí umělci, účinkují: Maxim Averkiev, Michaela
Agustínová, Michal Sedláček. Začátek v 19 hodin, sál
radnice / www.mksklatovy.cz

12. 9. 2013

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Hudební pocta spisovateli a básníku Ladislavu
Dvořákovi (1920 –1983) – A. Fliegerová (housle),
N. Ladkany (zpěv) Z. Zahradník (klavír), koncertní
sál od 19,30 hodin / www.klaster-zlatakoruna.eu

13. – 15. 9. 2013 MYKOLOGICKÁ VÝSTAVA / KLATOVY, KD /
www.mksklatovy.cz
13. 9. 2013

SPIRITUÁL KVINTET / KOSTEL SV. VINTÍŘE V DOBRÉ VODĚ /
Beneﬁční koncert od 20 hodin na obnovu varhan v kostele sv. Vintíře, vstup 250 Kč / www.sumavskecesty.cz

13. – 15. 9. 2013 OSLAVY MĚSTA / KAŠPERSKÉ HORY / Šumavská řemesla,
staročeský jarmark a připomínka výročí K. Klostermanna, bohatý kulturní program, soutěže a promítání o Šumavě / www.sumavanet.cz/ickhory
14. 9. 2013

ECCE LIBRIS / PRACHATICE / Setkání českých a německých spisovatelů ve vlacích Českých drah a Ilztalbahn
na cestě z Prachatic do bavorského Pasova / www.cd.cz

14. 9. 2013

VEČERNÍ PROHLÍDKA / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / U příležitosti dnů evropského dědictví od 20 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

14. 9. 2013

KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / Botanická vycházka nejen za šumavskými hořci,
od 10 do 14 hodin / www.npsumava.cz

14. 9. 2013

ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Fotograﬁcká soutěž pro začínající i pokročilé od 9 do
17,30 hodin. S sebou fotoaparát, nabitou baterii, prázdnou paměťovou kartu a chuť fotit / www.npsumava.cz

12.–13. 10. 2013 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR A VÝBĚROVÝ ZÁVOD
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA HOVAWARTŮ / DEFUROVY
LAŽANY / Kynologická soutěž od 8 do 16 hodin.
www.chanovice.cz
18. 10. 2013

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Pohádka pro děti
od 17 hodin / www.loutky.unas.cz

19. 10. 2013

HUBERTOVA JÍZDA / BOHUMILICE, ZÁMEK SKALICE / Mše
Svatá v zámecké kapli s trubači na lesní roh, hon na lišku,
v průběhu akce možnost svezení dětí na koních a ochutnání houbařských specialit / www.zamekskalice.cz

19.–20. 10. 2013 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR BELGICKÝCH OVČÁKŮ
/ CHANOVICE / Sportovní kynologická soutěž od 7
do 17 hodin / www.chanovice.cz
24. 10. 2013

4TET / KLATOVY, KD / Koncert. www.mksklatovy.cz

25. 10. 2013

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Pohádka pro děti
od 17 hodin / www.loutky.unas.cz

26. 10. 2013

SOUTĚŽ O „NEJ…ŠUMAVSKÝ GULÁŠEK“ / ŽELEZNÁ
RUDA, HOTEL BELVEDER / Laici i profesionálové se utkají
v kuchařském umění / www.hotelbelveder.cz

26. 10. 2013

PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA, OBECNÍ PEC
/ Mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské placky,
housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin.
www.staralenora.cz

26. – 28. 10. 2013 ZABIJAČKOVÉ HODY / KUBOVA HUŤ, Restaurace Pod sjezdovkou /
K poslechu a tanci hraje Boubínský expres. Od 19 hodin
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com
28. 10. 2013

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / KLATOVY
/ Ženeva Dubská & Orchestr Reného Šindelky – nostalgický návrat do časů první republiky. Od 19 hodin,
sál radnice / www.mksklatovy.cz

28. 10. 2013

OSLAVA DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU / SUŠICE / Lampiónový průvod, slavnostní
akt a ohňostroj, park u ZŠ T.G.M / www.mestosusice.cz

1. 11. 2013

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Pohádka pro děti
od 17 hodin / www.loutky.unas.cz

1. 11. 2013

JAZZ BEZ HRANIC / KLATOVY, KD / Koncert
www.mksklatovy.cz

14. – 15. 9. 2013 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / VIMPERK / Zpřístupnění
nejzajímavějších památek / www.vimperk.cz
15. 9. 2013

POŠUMAVSKÁ LIGA HORSKÝCH KOL / HOJSOVA STRÁŽ
/ 13. ročník, do celkového pořadí se započítává 7 nej…
závodů celého seriálu. Tel.: 603 283 017

15. 9. 2013

KARAVANA SWINGERS BAND / KDYNĚ, PARK / Začátek
ve 14 hodin, vstupné 50 Kč / www.kdynsko.cz

17. – 20. 9. 2013 NATURVISION / VIMPERK, MĚKS / Dvanáctý ročník česko-německého ﬁlmového festivalu o zvířatech.
www.vimperk.cz
19. 9. 2013

KRISTINA / KLATOVY, KD / Koncert / www.mksklatovy.cz

19. 9. 2013

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Trio Karageorgiev, koncertní sál.
www.klaster-zlatakoruna.eu

21. 9. 2013

SEIDLOVSKÝ VLAK BOLETICKO / ČESKÉ BUDĚJOVICE –
HORNÍ PLANÁ A ZPĚT / Výlet na místa, kde vznikaly světově proslulé fotograﬁe Josefa Seidela. / www.cd.cz

L I S T O PA D

21. 9. 2013

FARMÁŘSKÉ TRHY / VIMPERK, ROŽMBERSKÁ ULICE /
Regionální produkty, ovoce, zelenina, nápoje. Od 8
do 12 hodin / www.vimperk.cz

2. 11. 2013

LINDA KOVACS DUO / HORNÍ PLANÁ / Koncert maďarské zpěvačky a kontrabasisty, kavárna u Tří koček od
19,30 hodin / www.sumava-lipno.eu

26. 9. 2013

VŠECHNOPARTIČKA / KLATOVY, KD / Zábavný pořad K.
Šípa / www.mksklatovy.cz

7. 11. 2013

PODZIMNÍ RUKODĚLNÉ SEMINÁŘE / ZÁMEK CHANOVICE / www.chanovice.cz

28. 9. 2013

8. 11. 2013

VEČERNÍ PROHLÍDKA / ZLATÁ KORUNA, KLÁŠTER / Hradozámecká noc od 20,30 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY / KLATOVY / Svatováclavská jízda a kulturní program na náměstí od 10 hodin.
www.mksklatovy.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Pohádka pro děti
od 17 hodin / www.loutky.unas.cz

28. 9. 2013

9. 11. 2013

SVATOMARTINSKÝ JARMARK / HORAŽĎOVICE, ZÁMECKÉ
NÁDVOŘÍ / www.horazdovice.cz

PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA, OBECNÍ PEC /
Mlsálci, těšte se na tradiční lenorské placky, housky
a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin / www.staralenora.cz

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / ZLATÁ KORUNA, KOSTEL / Svatováclavský koncert: českokrumlovský sbor
Medvíďata od 18 hodin / www.klaster-zlatakoruna.eu

28. 9. 2013

31. 8. – 1. 9. 2013 POUŤ V SUŠICI / SUŠICE / Bohoslužby, pouťové atrakce,
trhy, výstavy a další zajímavé akce, v sobotu pouťová
zábava. www.mestosusice.cz/icsusice

PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA, OBECNÍ PEC /
Mlsálci, těšte se na tradiční lenorské placky, housky
a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin / www.staralenora.cz

28. 9. 2013

SVATOBOR TOUR / SUŠICE, NÁMĚSTÍ – SVATOBOR / 24.
ročník závodu cyklistů a běžců ze sušického náměstí
na vrch Svatobor. / www.ski-club.unas.cz

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY / Bubenická show – Zdeňek Koubek a skupina
Wildsticks / www.mksklatovy.cz

16. 8. 2013

ZEBEDEUS / KOSTEL SV. VINTÍŘE V DOBRÉ VODĚ / Koncert
klatovské vokálně instrumentální skupiny od 19 hodin.
www.hartmanice.cz

23. – 25. 8. 2013 MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ SLAVNOST / VIMPERK, ZÁMEK / Vyvrcholení oslav 750 let Vimperka, ohňový průvod, řemeslné trhy, šermíři, hudba, divadlo. / www.vimperk.cz

30. 8. 2013

JAPONSKO – MÍSTA A TRADICE / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / Na cestopisné přednášce s promítáním fotograﬁí se dozvíte o ostrovech Hokajdo, Honšú či Kjúšú,
od 18 hodin / www.npsumava.cz

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY /
Koncert v barvách semaforu písně J. Ježka a G. Gerschwina / www.mksklatovy.cz

23. – 25. 8. 2013 LETNÍ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP / HORŠOVSKÝ TÝN /
S profesionálním fotografem Ivanem Štefkou – téma:
modelka v exteriéru a interiéru / www.mkzht.cz

28. 8. 2013

14. 8. 2013

KRÁLOVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / BOLETICE, KOSTEL
SV. MIKULÁŠE / Memento… od 21 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu

31. 8. 2013

31. 8. 2013

31. 8. – 1. 9. 2013 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / SUŠICE, AREÁL CHOVATELŮ / www.chovatele-susice.wgz.cz
31. 8. 2013

AUTHOR KRÁL ŠUMAVY / KLATOVY / Mezinárodní cyklistický závod, dálková jízda Šumavou, start na náměstí
Míru / www.klatovy.cz

31. 8. – 1. 9. 2013 NETOLICKÉ DOSTIHY A KOŇSKÝ TRH / NETOLICE / První
regionální koňský trh v sobotu od 9 do 12 hodin.
www.netolice.cz

ZÁŘÍ

30. 9. – 6. 10.
2013

1. – 31. 10. 2013 VÝSTAVA DŘEVORYTŮ ŽÁKŮ ZŠ / HORNÍ PLANÁ / Galerie KIC / www.sumava-lipno.eu
5. 10. 2013

DEN MÍSTNÍ POTRAVINY – VEJCE / CHANOVICE, SKANZEN / Tradiční potravinářský den od 10 do 18 hodin.
www.chanovice.cz
SEIDLOVSKÝ VLAK STOŽECKO / STOŽEC / Cyklus doprovázených výletů na místa, kde vznikaly světově proslulé
fotograﬁe Josefa Seidela. / www.cd.cz

7. ROČNÍK „PIVOBRANÍ A VINOBRANÍ“ / ŽELEZNÁ RUDA,
U HŘIŠTĚ ZA TRATÍ / Degustace oblíbených nápojů.
www.hotelbelveder.cz

5. 10. 2013

6.–7. 9. 2013

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / KLATOVY / Bohatý kulturní program na klatovském náměstí, vyvrcholením
celé akce koncert v 18 hodin – Javory / www.klatovy.cz

5. 10. 2013

7. 9. 2013

7. 9. 2013

7. 9. 2013

MARTINSKÁ HUSA A MLADÉ VÍNO / HORNÍ PLANÁ / 3.ročník gastronomické akce s husími pochoutkami a ochutnávkou Martinského vína / www.sumava-lipno.eu

15. 11. 2013

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Pohádka pro děti
od 17 hodin / www.loutky.unas.cz

16. 11. 2013

OBEC A JEJÍ LIDÉ / ZÁMEK CHANOVICE / 15. ročník fotograﬁcké soutěže a výstavy z území mezi městy Blatná,
Horažďovice a Nepomuk, vernisáž / www.chanovice.cz

17. 11. 2013

OSLAVY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
/ SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY / Tradiční setkání pod lípou
na sušickém náměstí od 17 hodin / www.gymsusice.cz

17. 11. 2013

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / KLATOVY /
Klenoty české hudby od Daniely Demuthové (mezzosoprán), Žoﬁe Vokálkové (ﬂétna), Zbyňky Šolcové (harfa).
Od 19 hodin, sál radnice / www.mksklatovy.cz

22. 11. 2013

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Pohádka pro děti
od 17 hodin / www.loutky.unas.cz

VÝSTAVA PLASTIKOVÝCH MODELŮ / KAPLICE / Výstava
a soutěž modelářů v KD / www.mestokaplice.cz

27. 11. 2013

ČECHOMOR / KLATOVY, KD / Koncert / www.mksklatovy.cz

5. 10. 2013

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / Trh s nabídkou čerstvých potravin a řemeslných výrobků, od 8 hodin.
www.chlumany.cz

29. 11. 2013

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / KLATOVY / Kulturní akce na náměstí, od 18 hodin / www.mksklatovy.cz

29. 11. 2013

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / Trh s nabídkou čerstvých potravin a řemeslných výrobků, od 8 hodin.
www.chlumany.cz

5. 10. 2013

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY / Tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením
od 8 do 13 hodin / www.mestosusice.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / Pohádka pro děti
od 17 hodin / www.loutky.unas.cz

30. 11. 2013

120 LET TRATĚ ČÍČENICE – PRACHATICE / PRACHATICE /
Parní vlak z Prachatic do Vodňan, výstava v Městském
muzeu Vodňany a další kulturní program / www.cd.cz

5. 10 2013

GOSPELY – SBOR JIHOČESKÉHO DIVADLA, / ZLATÁ
KORUNA, KLÁŠTER / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
od 17 hodin / www.klaster-zlatakoruna.eu

MIKULÁŠSKÝ VLAK DO NETOLIC / NETOLICE / Mikulášská nadílka pro hodné děti. Vlak jede v trase České
Budějovice – Netolice / www.cd.cz

30. 11. 2013

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY / Tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením
od 8 do 13 hodin / www.mestosusice.cz

5. 10. 2013

POHÁDKOVÉ PIVO PRO ROK 2014 / ŽELEZNÁ RUDA,
PIVOVAR BELVEDÉR / 6. ročník mezinárodní pivovarské
soutěže / www.hotelbelveder.cz

30. 11. 2013

PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA, OBECNÍ PEC /
Mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky
a výtečný chléb. 9–13 hodin / www.staralenora.cz

30. 11. 2013

ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK / HORNÍ PLANÁ, RODNÝ
DŮM ADALBERTA STIFTERA / Staré šumavské recepty,
drobné řemeslné práce, lahodný punč, svařák a další
laskominy / www.sumava-lipno.eu

6. – 8. 9. 2013 OKOLO ŽELEZNÉ RUDY / ŽELEZNÁ RUDA / 6. ročník mezinárodní cyklo – turistické akce s bohatým doprovodným programem / www.pkvylet.cz

7. 9. 2013

11. 11. 2013

ŘÍJEN

6.– 7. 9. 2013

7. 9. 2013

TÝDEN KNIHOVEN / HORAŽĎOVICE /
www.knihovna.horazdovice.cz

9. – 10. 11. 2013 SVATOMARTINSKÉ HODY / KUBOVA HUŤ, RESTAURACE
„POD SJEZDOVKOU“ / Od 19 hodin k poslechu i tanci
hraje Boubínský expres.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com

ŠUMAVSKÝ KORBEL / VIMPERK, MĚKS / Tradiční setkání
harmonikářů, od 14 hodin, vstupné dobrovolné.
www.meks-vimperk.com
VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
Zábavné odpoledne plné tvořivých a řemeslných aktivit, od 13 do 18 hodin / www.npsumava.cz

6. 10. 2013

SEIDLOVSKÝ VLAK STOŽECKO / PÍSEK – NOVÉ ÚDOLÍ
A ZPĚT / 5 let Musea Fotoatelier Seidel. Doprovázený
výlet na místa, kde vznikaly světově proslulé fotograﬁe Josefa Seidela. / www.cd.cz
BRAMBOROBRANÍ A DRAKIÁDA / MLÁZOVY U KOLINCE /
Ukončení letní sezony, soutěže, country hudba, začátek ve 13 hodin / www.pohadkovasumava.cz

7. – 11. 10. 2013 TÝDEN KNIHOVEN / HORNÍ PLANÁ, KNIHOVNA /
www.sumava-lipno.eu

Změna programu vyhrazena.
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Přehled certifikovaných výrobků a potravin
Více informací o držitelích značky
ŠUMAVA originální produkt® se dozvíte na www.regionalni-znacky.cz/sumava
Takto označené výrobky je možno zakoupit
přímo u výrobce na uvedené adrese.

Cukrářské výrobky –
jako od maminky
Západočeské konzumní družstvo Sušice
• Vodní ul. 144/1, 342 01 Sušice
tel.: 376 528 377 • www.zkdsusice.cz

Čajové pečivo
Cukrárna Eva • Náměstí 61, 382 73 Vyšší Brod
tel.: 380 746 219 • www.cukrarnaeva.cz

Hasičská klobása,
sekaná, sádlo škvařené
Řeznictví u Kojzarů, Pavel Smetana •
Americké armády 84 • 342 01 Sušice
tel.: 376 523 393, 606 241 533

Hovězí maso
Jiří Zelený • Drouhavec 3, 341 42 Kolinec
tel.: 607 610 176, 602 264 019 •
www.farmazeleny.cz Nákup u výrobce je
možný po předchozí telefonické dohodě.

Hovězí maso a masné
výrobky z Jatek Volary
ZEFA Volary s.r.o. • Pivovarská 197,
383 01 Prachatice • tel.: 727 981 244
www.zefavolary.cz • Prodejna: „Dary šumavské
přírody“, Stögrova Huť 522, Volary

Lenorské pečivo
Velká Lóže Pecařská Lenora, o. s. •
Augustin Sobotovič • tel.: 723 015 152

Lenorské sklo malované
Mgr. Vlastimil Randák, Keramika-sklo
„U kocoura“ • Houžná 31 • 384 42 Lenora
tel.: 723 721 184 • www.randakv.cz

Lidové řezbářství
Jan Houška • Na Sadech 561, 383 01 Prachatice
tel.: 388 316 409, 776 356 951 • Nákup u výrobce
možný pouze po telefonické dohodě.

Louženské farmářské kuře
Farma Loužná s.r.o. • Loužná 51,
341 01 Horažďovice • tel.: 606 766 952,
606 766 953 • www.farmalouzna.cz

Čerstvě řezané
bylinky z Chluman

Dámská a pánská obuv

Mlýn a krupárna Mrskoš • U Jatek 127,
341 01 Horažďovice • tel.: 376 512 617,
777 558 033 • www.mlynymrskos.cz

Rendlovy tyčinky

Marta Altschmiedová • Dražovice 28,
342 01 Sušice • tel.: 723 914 086
marta.altschmiedova@tiscali.cz

Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 376 599 234, 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Dorty a jiné zákusky
ze Slunečné kavárny
Slunečná kavárna • Srní 8,
341 92 Kašperské Hory • tel.: 604 949 187
www.slunecnakavarna.cz

Dorty cukrárny Café
Charlotte
Café Charlotte – Eva Nechvátalová •
340 04 Železná Ruda 77
tel.: 602 486 490 • www.cafe-charlotte.cz

Dřevěné hračky,
dekorační předměty
MIVA Vacov, s.r.o. • Miřetice 22,
384 86 Vacov • tel.: 388 431 121 •
www.mivavacov.cz

Dřevěné ozdobné a užitkové
soustružené výrobky
Ladislav Holinka • Netřebice 49,
382 32 Velešín • tel.: 607 686 356
holinka.ladislav@centrum.cz • Nákup u výrobce
možný pouze po telefonické dohodě.

Dřevěný ptáček
Dřevák – Návštěvnické centrum dřevařství
• Modrava 12 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: 722 634 107 • www.modrava.eu

Dřevořezby, přírodní dekorace
Kateřina Kříhová • Halase 24,
370 08 České Budějovice • Provozovna:
Zátoň 54, 384 51 Volary • tel.: 721 835 873

Fotograﬁe ze Šumavy
Vladislav Hošek • 384 81 Čkyně 189
tel.: 606 654 522 • foto.hosek@seznam.cz
www.fotohosek.cz

Háčkovaná krajka
Jiřina Petergáčová • Vimperská 320,
341 92 Kašperské Hory • tel.: 736 467 392
pety150@seznam.cz

Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s. • Pivovarská 197,
383 01 Prachatice • tel.: 725 783 347
www.pekarstviprachatice.cz • Prodejna:
Pekařství U kostela • Velké nám. 35, Prachatice

Pšeničné mouky, ječné kroupy

Dárky a drobné bytové
doplňky ze dřeva

Domácí džem z lesního ovoce

Prachatické koláčky
máslové, svatební a tukové

Pstruhařství Mlýny • Vacov – Žár 25 •
384 73 Stachy • tel.: 603 888 542, 731 446 340
www.pstruharstvi.cz

Redno Šumava s.r.o. • 341 42 Kolinec 176
tel.: 376 594 103, 736 622 802 • www.redno.cz
Prodejna: nám. Svobody 34 • 342 01 Sušice

Helena Knězová • Hrádek u Sušice 115,
342 01 Sušice • tel.: 721 643 933 •
www.webtrziste.cz/knezova • Prodejna:
minigalerie Levandule, Hrádek u Sušice 127

BANDUR spol.s.r.o. • T.G.Masaryka 516/II.,
342 01 Sušice • tel.: 376 524 230
pekarstvi.rendl@worldonline.cz

Pstruh duhový
a siven americký

Pivovar Eggenberg, a.s. • Latrán 27,
381 01 Český Krumlov • tel.: 380 711 426 •
www.eggenberg.cz

Dekorační výrobky
ze sušených rostlin

Pouťové a ovocné koláče

OVAG s.r.o. • Předměstí 447,
341 01 Horažďovice • tel.: 376 512 432,
777 331 336 • www.ovag.cz

Českokrumlovské
pivo Eggenberg

Eva Bártová • Dlouhá Ves 242, 342 01 Sušice
tel.: 732 936 933 • evicka242@seznam.cz

Mgr. Václava Bílková – Od oveček
z Chlumečku • Chlumeček 10,
382 03 Křemže tel.: 777 021 442
www.odovecekzchlumecku.cz

Přikrývky,
podložky
a polštáře z ovčí vlny

KY.BY zahrada Chlumany • Provozuje Obec
Chlumany • Chlumany 60 • 384 22 Vlachovo
Březí • tel.: 602 328 400 • www.kyby.cz

Dekorace z textilu –
patchwork, tkané koberce

Plstěné výrobky
mečku
od oveček z Chlumečku

BANDUR spol.s.r.o. • T.G.Masaryka 516/II.,
342 01 Sušice • tel.: 376 524 230
pekarstvi.rendl@worldonline.cz

Houby ze Šumavy
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Chléb Maďarský, Chalupářský,
Speciál a Dalamán
Pekařství Vladimír Cais • Sídliště 385,
384 22 Vlachovo Březí • tel.: 388 320 021,
388 320 032 • www.pekarstvicais.cz

Chleby bez „éček“ Libín
a Boubín z řady NATIVE LINE®
Pekařství Vladimír Cais • Sídliště 385,
384 22 Vlachovo Březí • tel.: 388 320 021,
388 320 032 • www.pekarstvicais.cz

Chlistovská keramika
Květa Korečková • 339 01 Chlistov 72
tel.: 607 985 206 • www.kettykeramika.com

Chodská dekorační keramika
Květa Korečková • 339 01 Chlistov 72
tel.: 607 985 206 • www.kettykeramika.com

Jihočeské přírodní sklo –
vltavín
Jan Palma • Latrán 149, 381 01 Český
Krumlov • tel.: 606 849 061 •
www.top1group.cz • Nákup u výrobce
možný po telefonické dohodě.

Keramika ze Šumavy
Ateliér Ivety Kůsové • Pod Viničkami 887
342 01 Sušice II • tel.: 606 480 755
www.kusova-keramika.cz

Klenovická keramika
Ivana Tesárková • Klenovice 1,
383 01 Prachatice • tel.: 725 851 703
http://keramika-sumava-tesarkova.cz

Knížečka – Kolibřík
Vydavatelství Colibri • Mírová 407,
385 01 Vimperk • tel.: 603 593 429
www.colibri-nest.cz

Kolovečská keramika
Muzeum techniky a řemesel – Martin Volf
• Domažlická 1, 345 43 Koloveč
tel.: 379 494 235, 737 480 473
www.muzeum-kolovec.cz

Krchlebský koláč
Helena Konopíková • Krchleby 68,
345 61 Staňkov • tel.: 379 492 720
www.krchlebskekolace.cz

Krumlovský talisman štěstí
1. solární ck, s. r. o. • U Poráků 512,
381 01 Český Krumlov • tel.: 725 850 200
www.1solarnick.cz

Malované obrázky ze Šumavy
Jana Adamcová • 342 01 Dlouhá Ves
u Sušice 232 • tel.: 775 240 118, 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz

Marmelády, povidla
a extra džemy
Blanka Milfaitová – manufaktura tradičních chutí • 382 41 Pohoří na Šumavě 13
tel.: 604 949 187 • www.nase-dobroty.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

Med ze šumavských rýžovišť
Michal Schützmeister • Kaštanová 1258,
342 01 Sušice • tel.: 773 517 515
schutzmeister@iex.cz • Nákup u výrobce je
možný po předchozí telefonické dohodě.

Mléčné výrobky a maso
Pavel Štěpánek – Biofarma Slunečná •
Slunečná 3, Želnava • 384 51 Volary
tel.: 604 331 278 • www.biofarma-slunecna.cz

Mléčné výrobky
minimlékárny JOMA
Minimlékárna JOMA – Jaroslava
Martínková • Dolní Lhota 5 • 340 21 Janovice
nad Úhlavou • tel.: 376 312 807, 604 413 696
Joma@mymail.cz

Ručně plstěné výrobky
z ovčí vlny ze Šumavy
Gabriela Skorunková – GaSko •
U Cihelny 337 • 381 03 Český Krumlov
tel.: 776 636 849 • www.gaskoart.cz

Páteříky a vinuté perly ze Šumavy
Hedvika Zahálková • Vimperská 392,
341 92 Kašperské Hory • tel.: 776 376 799
www.vinuteperle.eu

Petráškův pramen – Aktivant
Petráškův dvůr s.r.o. • Lázeňská 1327,
383 01 Prachatice • tel.: 602 274 564 •
www.aktivant.cz • Prodejna: Petráškův dvůr •
Křenov č.p. 36, Český Krumlov

Pivo Jakub
Vyšebrodský minipivovar • Kaplická 28,
382 73 Vyšší Brod • tel.: 777 280 610
www.vysebrodskypivovar.cz

Šumavské bylinkové potěšení
a jiné ručně šité výrobky
Štěpánka a Tomáš Balvínovi •
Volšovská 492, 342 01 Sušice • tel.:
602 493 475 • www.balvinova.estranky.cz

Šumavské kachle
MK PROFI Kachlová kamna s.r.o. – Martin
Čermák • Palackého 235 • 382 26 Horní Planá
tel.: 380 728 751, 777 295 610
www.mkprofi.com

Šumavské maso, šumavská
klobása, šumavská tlačenka
Řeznictví – uzenářství Šnebergr •
A. Kašpara 9, 340 04 Železná Ruda
tel.: 376 397 432 • www.reznictvisnebergr.cz

Šumavské perle
Jana Wudy • Nezdice na Šumavě 197,
342 01 Sušice • tel.: 606 889 532
www.wudy.cz • Nákup u výrobce možný
po telefonické dohodě.

Tiskoviny Pohádková Šumava
Milan Poláček – Pohádková Šumava •
Vrhaveč 61, 339 01 Klatovy • tel.:
608 961 611 • www.pohadkovasumava.cz

Tradiční voskařství
Daniel Mareška • 5. května 667, 342 01
Sušice II • tel.: 736 775 290 • www.voskar.cz

Vazby a dekorace
ze sušených rostlin
Václava Malíková • Lipová 887,
341 01 Horažďovice • tel.: 721 229 460
www.dekorace-malikova.net

Romana Mathausová • Sušická 67,
341 92 Rejštejn • tel.: 731 456 411
mima.mathaus@seznam.cz

Ručně šité kožené předměty
Václav Franče • Míru 749 • 382 41 Kaplice
tel.: 725 987 839 • www.dany.kay.sweb.cz

Řezbářské výrobky
Karel Tittl • Velhartice 86, 341 42 Kolinec
tel.: 606 730 013, 723 915 498 •
www.rezbarstvitittl.unas.cz

Řeznický špekáček

Sběratelské retro
pohlednice Šumavy

Outdoorové oblečení

Šumavská skříňka
Jiří Brodec, Truhlářství • K. Weise 393,
385 01 Vimperk • tel.: 605 164 877,
724 830 576 • www.truhlarstvibrodec.cz

Ručně šitá zvířátka a panenky

Dagmar Staňková • Na Štěbetce 619,
342 01 Sušice • tel.: 775 228 893
bizustankova@seznam.cz

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

Šumavská hřibová polévka
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482
www.turnerovachata.cz

KERAMA, Miroslava Potužníková •
384 72 Zdíkov 172 • tel.: 777 041 584
www.kerama.wbs.cz • Nákup u výrobce
možný po telefonické dohodě.

Originální bižuterie

HOLZBERG s.r.o. • Alexander Jína
Provozovna Hrádek u Sušice • 342 01 Sušice
tel.: 776 888 777 • www.holzberg wbs.cz

Pavel Sarauer • sídliště Míru 311, 382 26
Horní Planá • tel.:380 738 332, 605 172 963
www.sarauer.cz

Ručně stavěná keramika
keltskou technikou

Řeznictví u Kojzarů, Pavel Smetana
• Americké armády 84, 342 01 Sušice
tel.: 376 523 393, 606 241 533

Originální roubenice
a horské sruby

Šumavská holubička

Jan Papaj • 382 78 Lipno nad Vltavou 39
tel.: 731 822 598 • www.pohledysumava.cz

Sirky ze Sušice
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 376 599 234, 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Sklo broušené – matový brus
Antonín Chrapan • 384 42 Lenora 117
tel.: 602 948 578 • www.prodejskla.cz

Skřítci a bytosti ze Šumavy
Jindřich Fábin • tel.: 737 441 332
jindrichfabin@seznam.cz

Stehýnka z divokých kachen
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Svíčky ze včelího vosku a med
Rodinné včelařství Ratajovi •
Malčice 14, 382 32 Velešín
tel.: 774 714 513, 775 714 513
www.svicky-online.cz
www.jihocesky-med.cz

Vinuté berušky a otavské perle
Alena Kyrálová • Pod Svatoborem 1269,
342 01 Sušice • tel.: 603 322 227
alca.kyralova@seznam.cz

Vinuté perle z Českého lesa
Lucie Černá • Filipova Hora 11,
344 01 Domažlice • tel.: 724 824 480
www.vinutky.estranky.cz

Vimperské pivo
Šumavský pivovar • Steinbrenerova 48/1,
385 01 Vimperk I • tel.: 388 310 511
www.sumavskypivovar.cz

Zákusky a mini dezerty
Caffé Čokoláda s.r.o. • Plzeňská 1070,
341 01 Horažďovice • tel.: 605 217 240,
739 058 550 • www.caffecokolada.cz

Zelňáky
Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s. • Pivovarská 197,
383 01 Prachatice • tel.: 725 783 347
www.pekarstviprachatice.cz • Prodejna:
Pekařství U kostela • Velké nám. 35, Prachatice

Zmrzlina s lesním ovocem
z Turnerovy chaty
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Železnorudské pivo
František Strnad • Belvederská 189,
340 04 Železná Ruda • tel.: 376 397 016,
607 111 993 • www.hotelbelveder.cz

Železnorudské uzenářské
výrobky – řemeslná výroba
Řeznictví – uzenářství Šnebergr •
A. Kašpara 9, 340 04 Železná Ruda
tel.: 376 397 432 • www.reznictvisnebergr.cz

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Léto 2013

Strana 12

Seznam oficiálních
prodejních míst

Poznejte méně známá místa Šumavy: Čtyřdomí
Zapomenuté a z větší části zaniklé vsi
nad přítokem Blanice, skryté ve zvlněné
náhorní rovině, kde se střídají názvy míst
jako Kaliště, Pastvina, Na skále nebo
Sněžné. A vsi jako Dvojdomí, Čtyřdomí
či Sedmidomí dávají tušit, že tu nebyly
vesnice, ale jen shluky samot.

Příchod civilizace
Severovýchodní svahy plné pramenů
a mokřin jistě odolávaly kolonizátorům
hodně dlouho. Vždyť také blízké vsi, položené níže a ve větší blízkosti Blanice, jsou
zmíněny až v letech 1654 a 1720, nedaleký Arnoštov dokonce až v roce 1805.
Sedmidomí jako největší shluk domů má
první písemnou zmínku zaznamenánu
až v roce 1787, tedy před pouhými 226

lety. Zřejmě tehdy, možná o něco později, vzniklo i Čtyřdomí. Osadníci vykáceli
prales na plochém svahu plném bažin.
Pokusili se je odvodnit a zorat na nich
políčka. Tisíce kamenů nanosili na hra-

Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® získáte v informačních
centrech na Šumavě. Infocentra označená značkou
jsou prodejními místy
certifikovaných výrobků – garantují prodej minimálně pěti druhů výrobků:
BĚŠINY Informační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 •
eurocamp@besiny.cz • www.eurocamp.besiny.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE Informační centrum Bavorský
les – Šumava, Karla IV. 416/14, 370 21 České Budějovice • tel.: +420 387 202 598 • info.cb@bavorskelesy.cz
• www.bavorskelesy.cz ČESKÝ KRUMLOV Infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti 2, 381 01 Český
Krumlov • tel.: +420 380 704 622 • info@ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info DOMAŽLICE Městské
informační centrum Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice • tel.: + 420 379 725 852 • infocentrum@
idomazlice.cz • www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz HARTMANICE Městské informační středisko Hartmanice, Hartmanice 40, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 593 059 • ishartmanice@muhartmanice.cz
• www.sumavanet.cz/ichartmanice HORAŽĎOVICE Regionální informační centrum Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice • tel./fax: +420 376 511 999 • mobil: +420 737 285 545 • ic@horazdovice.cz,
horazdovice@ciao.cz • www.sumavanet.cz/ihorazdovice HORNÍ PLANÁ Kulturní informační centrum Horní
Planá, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá • tel.: +420 380 738 008 • info@sumava-lipno.cz • www.sumava-lipno.cz
HORSKÁ KVILDA Informační centrum Horská Kvilda
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk • tel.:
+420 388 435 555 • mobil: +420 731 530 388 • infohorskakvilda@gmail.com • www.horskakvilda.eu
HORŠOVSKÝ TÝN Regionální informační centrum Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn
• tel.: +420 379 415 151 • info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz CHANOVICE Informační středisko
Chanovice, zámecký areál Chanovice • Chanovice 36, 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 514 164 •
ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz KAPLICE U ZÁTONĚ Informační středisko Idina Pila
(provoz květen – říjen) • osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem) • tel.: +420 388 436 216 • www.npsumava.cz
KAPLICE Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305, 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 environmentální výchovy
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 582 734 • iskhory@npsumava.cz • www.npsumava.cz
KDYNĚ Informační centrum, Nádražní 314, 345 06 Kdyně • tel.: +420 379 413 555, +420 724 066 447 •
infocentrum@kdyne.cz • www.kdynsko.cz KLATOVY Informační centrum města, náměstí Míru 63,
339 01 Klatovy • tel.: +420 376 347 240, +420 376 347 250 • icklatovy@mukt.cz • www.klatovy.cz/icklatovy
KLENČÍ POD ČERCHOVEM Chodské regionální informační středisko, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
118 • tel.: +420 379 795 325 • is@klenci.jz.cz • www.chodskaliga.cz 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, mobil: + 420 731 410 800 • infocentrum@lipno.info • www.lipno.info MODRAVA 
Informační centrum Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 599 051, +420 602 393 447
• info@modrava.eu • www.sumavanet.cz/icmodrava NETOLICE Infocentrum Netolice, Muzeum JUDr.
Otakara Kudrny • Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice • tel./fax: +420 388 324 251 • info@netolice.cz • www.
sumava.net/icnetolice • info.netolice.cz NOVÁ PEC Informační centrum Nová Pec, Nové Chalupy 41,
384 62 Nová Pec • tel.: +420 602 391 223 • infocentrum@novapec.info • www.infocentrum.novapec.info
NÝRSKO Informační a kulturní centrum Města Nýrska, Komenského 877, 340 22 Nýrsko • tel.: +420
376 571 616 • ic@mestonyrsko.cz • www.sumava.net/icnyrsko POBĚŽOVICE Městské kulturní a informační středisko Poběžovice, náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice • tel.: +420 379 497 889 • mobil: +420
734 449 630 • info@pobezovice.cz • www.pobezovice.cz PLZEŇ Informační centrum Bavorský les – Šumava,
Martinská 303/9 • 301 00 Plzeň • tel.: +420 377 322 145 • info.plzen@bavorskelesy.cz • www.bavorskelesy.cz
PRACHATICE Informační centrum Prachatice, Velké nám. 1, 383 01 Prachatice • tel.: +420 388 607 574,
+420 388 312 563, +420 731 105 282 • infocentrum@prachatice.eu • www.prachatice.cz, www.kisprachatice.cz
PRÁŠILY Informační středisko obce Prášily (v budově obecního úřadu) • Prášily 110, 342 01 Sušice •
tel.: +420 376 589 014 • isprasily@email.cz • www.sumavanet.cz/icprasily PŘEDNÍ VÝTOŇ Infocentrum
Přední Výtoň • tel.: +420 602 286 522 • info@areal-sportu.cz • www.areal-sportu.cz REJŠTEJN Informační
centrum Rejštejn
(provoz květen – září) • 341 92 Rejštejn 1 • tel.: +420 731 456 411 • mima.mathaus@
seznam.cz ROKYTA U SRNÍ Informační středisko Rokyta
(středisko najdete 0,5 km od autokempu
Antýgl) • tel.: +420 376 599 009, +420 731 530 437 • isrokyta@npsumava.cz • www.npsumava.cz SRNÍ 
Infocentrum Srní, Srní 106, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 774 606 030 • srni.infocentrum@tiscali.cz •
www.sumava.net/icsrni STACHY Turistické informační centrum Stachy
Regionální sdružení Šumava
• 384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270 • icentrum@isumava.cz • www.sumava.net/icstachy • www.
isumava.cz STOŽEC  Informační středisko a středisko environmentální výchovy Stožec
384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 • isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz SUŠICE Městské
informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 540 214 • icsusice@
mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice SVINNÁ LADA Informační středisko Svinná Lada
Svinná Lada 21 • 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180 • isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz ŠVIHOV
Informační centrum Švihov, náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov • tel.: +420 376 393 244 • infosvihov@
klatovsko.cz • www.svihov.cz VIMPERK Turistické informační středisko Vimperk, nám. Svobody 42,
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@mesto.vimperk.cz • www.info.vimperk.cz VYŠŠÍ
BROD Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod • tel./fax: +420 380 746 627 • mobil: +420
724 336 980 • infocentrum@vyssibrod.cz • www.mestovyssibrod.cz ŽELEZNÁ RUDA Informační turistické
centrum města Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda • tel./fax: +420 376 397 033
• itcruda@sumava.net • www.sumava.net/itcruda ŽELEZNÁ RUDA Informační středisko Alžbětín
Hraniční nádraží 24, 340 04 Železná Ruda • tel.: +420 376 387 060, isalzbetin@npsumava.cz, naturpark-bayer-wald-grenzbahn@t-online.de • www.npsumava.cz ŽIHOBCE Infocentrum Žihobce, Žihobce 9,
342 01 Sušice • tel.: +420 724 895 012, info-muzeum@zihobce.eu • www.zihobce.eu

nice jednotlivých pozemků. Hmota
původního bezbřehého pralesa zmizela a nahradila ji mozaika luk, polí, linie
kamenných zídek a mezí s geometrickými tvary a jasně vymezenými funkcemi.
Také se objevily chalupy. Mapa prvního
vojenského mapování z 60. let 18. století
nabízí obraz odlesněných svahů a pramenišť nad potokem se skupinami chalup podél cest a na jejich křižovatkách.

Možná ještě před tím, než se tu navršily řady kamenů, hranice jednotlivých
pozemků oddělovaly jednotlivé hraniční stromy ponechané po těžbě pralesa.
Pravděpodobně mnohé z nich dodnes
rostou v řadách těsně vedle kamenných
zdí. Jsou to smrky, jejichž výčetní tloušťka se pohybuje mezi 80 a 90 cm, největší dosahují průměru 110 cm. Jejich stáří lze odhadnout na 200 až 230 let, nejstarší z nich snad až 290 let. Tyto stromy
jsou nepochybně ještě potomky stromů
původních hvozdů táhnoucích se tehdy odtud k východu a jihu až k Černému lesu a Knížecímu stolci. Dodnes tu
ve zbytcích těchto pralesů rostou jednotlivé stromy staré až 290 let.

Vesnice zakládali německy mluvící
obyvatelé. S nimi přišel i stavební styl
podobný domům horské Šumavy. Chalupy byly dlouhé obdélníky s vysokou sedlovou střechou, často s výraznou polovalbou. Sklon střechy je jen poněkud
strmější než v centrální Šumavě a víc
se blíží sklonu středočeských roubených
domů. Pod takovou střechu se vešlo mno-

ho sena a slámy. V přízemí byly oddělené prostory pro dobytek, vozy a dřevo a pro bydlení. Hlavní světnice měla
vedle pece i komoru, přes předsíň byla
další světnice, ve které žila často další
rodina. Předsíň vedla k maštalím, každá z rodin tu měla jednu kravku. Hnůj
i záchod se pak vyvaloval na sever, na tu
stranu domu, kam nesměřovala žádná
okna. Domy, jak byly položeny na terénu, často jej kopírovaly i výškou podlah, takže světnice i předsíň byly odděleny 15 až 20 cm vysokými stupni. Protože přes to všechno přebíhala jediná
střecha, i stropy měly rozdílnou výšku.
Nemluvě o tom, že stavitelé si nedělali žádný problém z pravých úhlů, takže
místnosti jsou šišaté a stropy jsou místy ohnuté a šikmé.

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 ga-rantován na těchto
prodejních místech:

Návrat bažin a lesů

Informační středisko Idina Pila
osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem)
tel.: +420 388 436 216
isidinapila@npsumava.cz
www.npsumava.cz

Ačkoli vsi nezanikly, původní obyvatelé je opustili a noví už nevlastní původní půdu, ani na ní nehospodaří tak, aby
je uživila. Ale i původní osadníci před
nějakými sto lety přestávali hospodařit
na nejméně plodných ploškách, a tak
otevřeli cestu divočině, která se sem
pomalu vrací, vystupuje z mokrých
a skalnatých koutů a pomalu se rozšiřuje na neobdělávané pozemky. Ty jsou
v zásadě dvou druhů. Prvními jsou rašelinné louky se suchopýrem, skřípinou,
tužebníkem, prstnatci májovými a vemeníky dvoulistými. Tady je rostlinstvo tak
kompaktní, a tak nepřátelské stromům,
že si zachovává bezlesý charakter. Druhým jsou náletem vzniklé lesy. Obsazují spíše sušší místa, břehy potoků, okraje snosů a okolí původních lesních ploch.
Vládne v nich smrk. Nejstarší stromy
jsou právě smrky, smrky obsadily nové
plochy a probojovávají se k životu pod
korunami jiných stromů. Slovy čísel:
v samovolně vzniklých lesích má smrk
asi 60% zastoupení, ve zmlazení asi 25%.
Nicméně početnost zmlazení je šestinásobná proti počtu vzrostlých stromů,
takže ani mladých smrků není málo.
Smrky doprovází staré borovice. Její
podíl býval vyšší, dnes je jí jen málo
a téměř se nezmlazuje. Staré borovice
postupně odumírají. Podobné je to s břízou a osikou. Na druhé straně se nově
hodně prosazuje jeřáb. S ním soutěží
javor klen a jasan. Semena klenů a jasanů pocházejí ze stromů z původně kulturních výsadeb. Naproti tomu se sem
rozšiřují i buky a vzácně jedle, lýkovec
či zimolez, to jsou dřeviny původního
pralesa a pronikají sem převážně z blízkých smíšených lesů. Na mokřinách
uvnitř převážně smrkových lesů rostou
malé skupiny olše šedé a olše lepkavé
a několik druhů vrb. Zde pod stinnými
kmeny stromů najdete dřípatku horskou, kruštíky, pstroček, šťavel nebo
kopytník.
Bez zábran rostoucí příroda už překryla geometrické členění ploch staré
250 let, mokřiny, stromy a rostliny
se pozvolna propojují přes kamenné
snosy a struktura krajiny se zas vrací
do své původní podoby.
Pavel Hubený, NP a CHKO Šumava
Foto: Josef Jenšovský

Informační centrum Horská Kvilda
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk,
tel.: +420 388 435 555, +420 731 530 388
infohorskakvilda@gmail.com
www.horskakvilda.eu
Informační středisko Alžbětín
Hraniční nádraží Železná Ruda
tel.: +420 376 387 060
isalzbetin@npsumava.cz
www.npsumava.cz

Informační středisko a SEV Kašperské Hory
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 734
iskhory@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Informační středisko Kvilda
384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544
iskvilda@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Informační středisko Rokyta
0,5 km od autokempu Antýgl
tel.: +420 376 599 009
isrokyta@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Informační středisko a SEV Stožec
384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014
isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Informační středisko Svinná Lada
Svinná Lada 21, 384 93 pošta Kvilda
tel.: +420 388 434 180
isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Kavárna – vinárna Na Šumavě
Šumavská 31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Městské kulturní a informační
středisko Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 503 411
informace@kasphory.cz
www.pamatkykasphory.cz
Muzeum zámek Vimperk
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 411 506
muzeum@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Obchůdek Milly
Kostelní 70, 342 01 Sušice
tel.: +420 733 631 747
penzion.kolarova@seznam.cz
Pohádková chalupa
Mlázovy 18 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz
Informační centrum Rejštejn
341 92 Rejštejn 1 • tel.: +420 731 456 411
mima.mathaus@seznam.cz
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
Správa Národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 450 111
vimperk@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Šumavská galerie
Americká 154, 342 01 Sušice
tel.: +420 775 240 118, +420 605 128 207
j.adamcova@email.cz • www.sumavaweb.wz.cz
Šumavská řemesla
38473 Stachy 79 • tel.: +420 605 128 207
j.adamcova@email.cz • www.sumavaweb.wz.cz
Turistické informační centrum Stachy
384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz • www.isumava.cz
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Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232, 342 01 Sušice
ice
tel.: +420 775 240 118, +420 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz

www.regionalni-znacky.cz
www.isumava.cz

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

