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Výrobky, řemesla, lidé

Vyzkoušejte jedinečnou pohostinnost

Značkou ŠUMAVA originální produkt®
se pyšní již 81 výrobců. Nováčky vám
představujeme na straně 9.

Od minulého vydání novin bylo nově certifikováno jedno
ubytovací a stravovací zařízení. Jeho nabídku i celkový
přehled dalších 30 služeb najdete na stranách 9 a 10.

Biosférická rezervace
Šumava

To pravé místo pro život. Více
se dočtete na stranách 5 až 8.

www.regionalni-znacky.cz

Po stopách svatého Vintíře
Projděte se lesem, kde v tichu a mlází odpočívají opuštěné samoty. Příroda
si zde stále drží svůj punc nedotknutelnosti a historie, pomalu pohřbená uprostřed hustých stromů, o sobě dává vědět
v podobě torz zaniklých vesnic, které
zde kdysi dýchaly vlastním životem. Jejich obyvatele už dávno odvál čas, a tak
nám zůstalo než jen vyprávění, postupně přecházející do legend, které se předávají z generace na generaci. Podobně
je to i s poustevníkem Vintířem.
Tento šlechtic byl v temnotách středověku vyhlášeným velmožem, hlavou rodu
neznámých hrabat z Durynska. Legendy
naznačují, že by mohlo jít o významný
rod Käfernburgů-Schwarzburgů, ale kdo
dnes ví? Jisté je, že to nebyl obyčejný
člověk, a proto se kraji nad Hartmanicemi u Sušice často říká Vintířův kraj. Vintíř se sám dobrovolně dal na pokání a ve
svých padesáti letech se vydal bosý na
pouť do Říma, aby navštívil nejsvětější
místa. Po svém návratu byl jak vyměněný. Pranic ho nezajímal světský život
a radovánky s ním spojené, nýbrž víra
zaplnila jeho srdce tak mocně, že se rozhodl ji šířit s pomocí dalších mnichů. Právě proto založil klášter sv. Jana Křtitele
v nedalekém Rinchnachu, poblíž dnešního Zwieselu, odkud pak vysílal mnichy na misie, aby šířili křesťanství.

Jemu samotnému se ale klášterní život
zajídal, a proto se vydal hlouběji do lesa,
do neprobádaných oblastí divoké přírody, aby zde žil ve skromnosti a v souladu s přírodou. Že došel až na Dobrou
Vodu nad Hartmanicemi, bylo patrně řízením osudu. Podle legendy zde prý svými modlitbami vykřesal ze země zázračný pramen, a místo kde vyvěral, se po
jeho smrti stalo kultovním. Proudily sem
davy poutníků a dokonce zde byly na přelomu 17. a 18. století postaveny lázně.
Velkou zásluhou svatého Vintíře byla
jeho diplomatická činnost. Díky dobrým
vztahům s knížetem Oldřichem a později jeho synem Břetislavem, pomáhal vyjednávat mír mezi českou a německou
stranou. Pomáhal mu v tom určitě i fakt,
že římský císař Jindřich II. byl jeho bratrancem. Říká se, že svatý Vintíř oplýval i nadpřirozenou mocí. To když na
dvoře uherského krále Štěpána (který pojal za manželku Vintířovu sestřenici Gizelu), oživil pečeného páva jenom proto, aby nemusel pozřít jeho maso.
... pokračování na straně 2

Střípky odjinud
Projekty mezinárodní
spolupráce a nové značky
v ARZ

Regionální produkty
a jejich značky
I když si to neradi přiznáváme, pro většinu z nás je konzumní způsob života
realitou. Minimálně v tom smyslu, že jsme všichni spotřebitelé a potraviny i věci
denní i dlouhodobé spotřeby nevyrábíme ani nevyměňujeme, ale nakupujeme.
Není ovšem nakupování jako nakupování. Cenu umí porovnat každý, ale co
nás ovlivňuje dál? Barevný obal, nebo to, co je uvnitř? A do jaké míry se necháme zlákat reklamou? A co teprve, když se ocitneme někde, kde to neznáme?
Víme, kde hledat typické místní výrobky a vybrat si opravdu kvalitní službu?
Regionální značky pro místní produkty nemají ambice konkurovat propracovaným oborovým certifikacím. Mají jiný
smysl – vytipovat zajímavé výrobce
z konkrétního regionu, u jejichž produktů je možné zaručit nejen základní kvalitu, ale i něco navíc – oživení regionální či rodinné tradice, zaručený podíl
místních surovin nebo originální provedení. Regionálních značek je už 20, pro
každý region specifická, ale všechny se
snaží o totéž – být důvěryhodným doporučením pro turisty i sousedy odvedle.
I když ekonomicky je jejich přínos zanedbatelný, nabízejí významnou příležitost pro spolupráci a oživení vazeb mezi
lidmi, které spojuje vztah k místu, kde
jsou doma, a kde se snaží o poctivou obživu. Totéž platí i pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Čím dál
víc lidí má chuť poznávat i něco jiného
než unifikované hotely a restaurace. Služby oceněné regionální značkou nabízejí
vedle kvality odpovídající dané kategorii i cosi navíc, třeba osobní přístup k za-

jištění pohodlí hostů, kouzlo budovy s nezaměnitelným „geniem loci“, nebo nápadité programy pro ubytované.
Ačkoli v obou skupinách platí odlišná
certifikační kritéria, ve výsledku se oceněné produkty a služby často potkávají.
I když je to v našich legislativních podmínkách složité, stále více kuchařů se snaží vařit nápaditě a z místních surovin, nebo
alespoň nabízet hostům místní pečivo
a nápoje. A tam, kde se na recepci prodávají suvenýry, je radost vidět místo plastových cetek ukázky poctivého řemesla.
Zájem o regionální značení v posledních letech citelně narůstá. Přibývají nám
nové značky a myšlenka značení se z tra-

dičních turistických či folklórních regionů dostává i na území dosud nepříliš ukotvená. Prostřednictvím regionální značky
se tak prezentuje například Moravská brána nebo Kraj blanických rytířů. A v současné době se posouváme dokonce i ke
zcela novým pojmenováním. Je možné,
že i díky regionální značce se naučíme
říkat regionu jihovýchodně od Prahy ZÁPRAŽÍ, kdežto zadumaná krajina na pomezí Jižních a Středních Čech, která spojila Soběslavsko a Táborsko s Českou
Sibiří a Meránem, se hlásí ke jménu
TOULAVA.
Stále větší zájem o značky je i mezi
výrobci a provozovateli služeb, tedy jejich potenciálními držiteli. Díky za to
patří především koordinátorům značek,
kteří často ve složitých podmínkách pomáhají zviditelňovat to pravé z našich
regionů. A všechno dělají především jako
službu pro nás, spotřebitele neboli konzumenty. Ovšem konzumenty poučené,
kteří nehledají jen příznivou cenu a líbivý obal, případně unifikované neosobní služby, ale dokáží ocenit fortel, um
a originalitu výrobků i pohostinských
služeb. Snad se naše řady rozrostou i díky
těmto novinám.
Přínosné čtení Vám přeje
Kateřina Čadilová, předsedkyně
Asociace regionálních značek, o.s.

V rámci projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami se daří hned
v několika regionech přispívat k rozvoji
regionálního značení. Ve dvou případech
se jedná dokonce o spolupráci mezinárodní, kde mají slovenští partneři možnost získat zkušenosti se zaváděním
a fungováním regionální značky. Tímto
způsobem by měla vzniknout regionální
značka v Šariši a na Spiši a také na Podpoľaní. Na straně českých partnerů se
projekty zaměří na zavedení certifikace
služeb v Moravském Kravařsku a zcela
průkopnické značení zážitkových aktivit
v Jeseníkách. I v dalších členských regionech ARZ se dějí zajímavé věci. Především vznikají stále nové značky. Začátkem
roku 2012 byly uděleny první certifikáty
regionálním produktům v Kraji blanických rytířů, Železných horách a v Moravské bráně. Do prázdnin se rodina
držitelů regionálních značek rozroste
o první produkty se značkou ZÁPRAŽÍ
originální produkt® a brzy poté by měla
následovat regionální značka na Znojemsku a v novém regionu Toulava, který
bude certifikovat na Táborsku, Mladovožicku a Sedlecko-Prčicku. Regionální
značka je součástí šířeji pojatého záměru
vzniku nové turistické destinace.

Regionální produkty
opět v Praze na Kampě
a na Zemi živitelce

Po úspěchu prvního podzimního Kampského krajáče se dva týdny před Velikonocemi podařilo na náměstí na Kampě
v těsném sousedství Karlova mostu uspořádat reprízu, byť pouze v rozsahu jarmarku bez doprovodného programu. Ani
o ten ale na Kampě v sobotu 24. března
nebyla nouze díky paralelní akci Kampa
střed světa, kterou pravidelně pořádá
Komunitní centrum Kampa. Dvaceti prodejním stánkům určeným pro produkty
s regionálními značkami a občerstvení
se šumavským a prácheňským pivem
přálo i mimořádně krásné počasí. Mezi
výrobci bylo tentokrát i více potravinářů – pekaři z Hané i z Prácheňska nebo
producenti biopotravin z Kraje blanických rytířů. Mezi řemeslníky převládali
keramici, ale zastoupena byla i bižuterie
nebo dřevěné i textilní hračky. Chybět
nemohla ani krajka nebo výrobky z kůže.
Další příležitostí k setkání s regionálními
výrobci z různých koutů republiky bude
výstava Země živitelka v Českých Budějovicích – regionální značky najdete
na volné ploše kolem pavilonu Z.

Doma na ŠUMAVĚ….
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Po stopách svatého Vintíře
... pokračování ze strany 1
Ať už to bylo jakkoliv, svatý Vintíř zanechal v tomto koutě Šumavy nesmazatelnou stopu. Jeho osud se stal vzorem
pro dobrovodské, kteří zde v 18. století
založili kostel sv. Vintíře. V něm je instalován světový unikát – pětitunový
skleněný oltář, který je dílem sklářské
umělkyně paní Vladěny Tesařové. Návštěvník si tak může prohlédnout neobyčejnou hru světla a stínů a vyslechnout
vyprávění o dávno zapomenutém světci,
který v tomto kraji kdysi žil.
Nedaleko kostela se nachází i malebné muzeum zasvěcené židovskému
učenci a rabínovi Dr. Šimonu Adlerovi.
Pokud budete mít ještě chvilku, určitě
si nenechte ujít jeho poutavý příběh
a nádherné expozice poukazující na život židovské rodiny v předminulém století. Pěšky se pak můžete vydat podél
hřbitovní zdi po modré stezce, která vás
vyvede k rozcestníku. Výběr je vskutku pestrý. Nedaleko odsud se nachází
kaplička na místě Vintířovy poustevny
s vyhlídkou do kraje, několik zaniklých
vesnic a další zajímavé turistické cíle.
Co je ale důležité – otevřou se vám nádherná panoramata, která vás zahřejí jak
na duši, tak i na srdci.
Veronika Rubínková
Foto: Ing. Miroslav Baránek

Ve Zdíkově se bude
opět Šumavovat
Druhý ročník Šumavování je na spadnutí, a proto bych vás na tuto kulturní
akci, která se uskuteční 14. července
2012, rád pozval. Program tohoto ročníku bude opravdu bohatý. Dopoledne vystoupí malá dechová kapela Nektarka,
nejen s tanečním vystoupením se předvede Pošumavská dudácká muzika, na
pódiu si vás též jistě získá folková skupina Oldřich band. Na tomto ročníku nebude chybět ani zástupce místních muzikantů, zdíkovská kapela Albatros, která
bude hrát v podvečer a po ní bude následována skupinou Orchidea ze Sušice.

Po celý den je připravena řada soutěží pro děti i dospělé. O to se postará Šermířská a divadelní společnost Rival.
V historických kostýmech vám představí rytířskou zbrojnici a také se připlete
do nepokojů na „Ostrově“ a bude tak
snad jediným viníkem těchto roztržek.
Pro děti bude navíc připraven obří skákací hrad. To proto, aby se i rodiče mohli věnovat nerušené zábavě, ochutnávce
místních šumavských dobrot v podání
kuchaře Šumavského pivovaru Vimperk,
pivních specialit z Vimperka, Strakonic,
Regenu a dalších.
Na pořádné kulturní akci nesmí chybět ani jarmark, a proto se zástupci regionálních výrobců představí nejen svou
prací, ale též výrobky, kterými vás budou chtít okouzlené připravit o nějaký
ten drobný peníz.
Budu potěšen, pokud se spolu setkáme ať už při soutěžích, kolem jarmarečných stánků, na parketu a nebo u stánku
s občerstvením. Na viděnou ve Zídkově.
Jan Egner

Pozvánka do Městského muzea v Horažďovicích
Městské muzeum Horažďovice disponuje zajímavými sbírkami pokrývajícími
celou historii regionu. Na své si přijdou
zájemci o národopis, archeologii, mineralogii (zlato, minerály, hornictví), zbraně i dobovou módu či řemesla. Za shlédnutí také stojí samotná budova zámku,
kde muzeum sídlí. Jeho současná podoba odpovídá velké barokní přestavbě,
kterou iniciovali mezi lety 1681 – 1692
Šternberkové. Ti také nechali vytvořit
unikátní freskovou výzdobu velkého sálu
s převážně válečnými motivy.
Prohlídkovou trasu tvoří zámecké prostory, městské muzeum a sezónní výstavy. Pro tento rok připravujeme výstavy
„Půta Švihovský a jeho doba“ (1. 6. – 30. 9.
2012) a „Horažďovicko tužkou“, kresby
Miroslava Vondrysky (1.7. – 30. 8. 2012).
Do nabídky muzea také patří Interaktivní dílna „Návrat k tradicím“. Co
všechno si v dílně vyzkoušíte? Utkat
vlastníma rukama kousek látky na autentickém tkalcovském stavu s žakárovým
nástavcem, vyčesat kousek ostříhané ovčí
vlny a upříst nit na kolovrátku. Vyzkoušíte si třeba i práci se dřevem na stolici
zvané dědek nebo upaličkujete kousek

krajky. A pokud budete mít chuť, tak se
můžete podívat na naše webové stránky
www.muzeumhd.cz/navrat, kde lze navrhnout ve virtuální dílně vzor látky a seznámit se s vazbami tkanin.

…
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Klenová žije uměním

Sušická pavučina láká k příjemným procházkám

Několik kilometrů západně od Klatov,
nedaleko česko-německých hranic, se nachází rozsáhlá zřícenina významného
středověkého hradu Klenová, k níž byl
v 19. století přistavěn novogotický zámek. V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských
budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Návštěvníci hradu a zámku se letos
mohou těšit na nově zpřístupněné zajímavé prostory ve stálé expozici.
Na Klenové najdete historickou expozici z dějin hradu a zámku a několik výstav špičkového českého i zahraničního
umění. Letos byla také pro výstavní prostory znovu otevřena renesanční budova
Purkrabství. Z hradu se nabízí jedinečné
výhledy na centrální Šumavu.
Občerstvení návštěvníkům Klenové
nabízí zámecká restaurace, nazvaná po
nejvýznamnějším rodáku z Klenové, re-

Co to je Sušická pavučina?

nesančním humanistovi Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic.
Na rozdíl od ostatních památkových
objektů regionu má Klenová v červenci
a v srpnu otevřeno i v pondělí a v dubnu a v říjnu i ve všední dny. Hrad a zámek spravuje Galerie Klatovy/Klenová,
která na letošní sezonu připravila řadu
zajímavých kulturních akcí a výstav na
Klenové, v galerii U Bílého jednorožce
a v kostele sv. Vavřince v Klatovech.
Všechny aktuality a plán výstav a akcí
naleznete na www.gkk.cz

Klatovské katakomby v novém
Muzeum je otevřeno od června do září,
út – ne: 9 – 16 hod. (muzeum, zámecké
části, interaktivní dílna, výstavy). Mimo
sezónu (říjen – květen) pouze interaktivní dílna, po – pá: 9 – 15.30 hod. Do dílny je doporučeno se objednat předem.
Vstupné do muzea: dospělí 40 Kč, děti
od 6 let; důchodci, ZTP 20 Kč.
Budeme se těšit na vaši návštěvu u nás.
Městské muzeum Horažďovice
Zámek 11, 341 01 Horažďovice
www.muzeumhd.cz

Klatovské katakomby jsou pro návštěvníky Šumavy známým pojmem.
Řada z nás už někdy v minulosti navštívila tyto krypty pod klatovským jezuitským kostelem, které ukrývají mumifikované ostatky příslušníků jezuitského
řádu a jeho dobrodinců ze 17. a 18. stol.
V letošním roce najdeme v Klatovech
katakomby zcela nové. Je to důsledek
loňské rekonstrukce, která zcela změnila vzhled i rozsah této unikátní památky.
V prvé řadě mohou návštěvníci vidět větší množství původních podzemních prostor, v nichž je naistalována atraktivní
výstava o jezuitském řádu a barokní době.
Pro ty, kdo neradi čtou, jsou promítány
krátké filmy popisující např. konzervaci
mumií nebo interiér jezuitského kostela.

Poté mohou návštěvníci vstoupit do
tzv. chladné části, v níž je udržováno přirozené klima, vyhovující mumifikovaným ostatkům. O přísun čerstvého vzduchu se stará barokní systém vzdušných
kanálů, jež byl po mnoha desetiletích obnoven právě při loňské rekonstrukci. I zde
čeká návštěvníky nejedno překvapení,
např. v podobě figuríny, představující
jednu z vystavených mumií v době jejího života.
Katakomby najdete kousek od náměstí na adrese Denisova 148/I (vchod je
vzadu za jezuitským kostelem). Větším
organizovaným skupinám doporučujeme domluvit návštěvu předem.
Další informace najdete na internetové adrese www.katakomby.cz.

Přeneste se do 15. století na hradě Kašperk
Po sedmi letech připravil hrad Kašperk
dva zcela nové prohlídkové okruhy. Časově se vrátíte do konce 15. století, protože současná podoba hradu, např. palác v podobě torza, holé interiéry věží,
narušený prstenec hradeb a již přistavěné purkrabství, by při troše fantazie mohla připomínat stav hradu na konci 15.
století, kdy po velkém požáru došlo k zásadní přestavbě a současně i dostavbě
našeho hradu.
První prohlídkový okruh vám představí běžný život na hradě z pohledu jeho
obyvatele na konci 15. století. Průvodcem bude purkrabí, příp. jeho manželka
či dcera, kteří budou vyprávět o systému
vytápění, hygienických zařízení, přípravy jídel nebo budou moci nahlédnout do
střechy hradního paláce. Na konci prohlídky se seznámíte s některými metodami, díky nimž získáváme informace
o minulosti, jako např. dendrochronologie, experimentální archeologie apod.,
a které byly použity pro získávání informací o historii Kašperku.
Druhý prohlídkový okruh vás sezná-

mí se stavbou a přestavbou hradu po požáru koncem 15. století. Průvodcem po
hradě bude samotný verkmistr nebo jeho
dcera. Představí vám stavební postupy,
pracovní náčiní, řemeslníky, a to za použití zajímavých výtvarných řešení.
V západní věži, v podlaží, kde kdysi
bývala zateplená místnost, tzv. roubená
komora, čeká velké překvapení. Dnes je
místnost prázdná. Ovšem díky citlivému
využití moderní audiovizuální techniky
se najednou ocitnete uprostřed vybavené místnosti v době Karla IV. Budete tak
očitými svědky její stavby, užívání včetně vybavení a nakonec jejího zániku.
V další místnosti západní věže se pomocí této techniky stanete očitými svědky
stavby krovu střechy hradního paláce.
Podle našich informací zatím na žádné
památce minimálně v ČR neměli návštěvníci možnost ocitnout se uprostřed
takto oživlé místnosti.
Více informací na www.kasperk.cz
nebo tel.: +420 376 582 324.
Zdeněk Svoboda, kastelán hradu
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Síť 20 km pěších stezek a hipostezek
v okolí Sušice, která vám představí město ze všech směrů – jako město královské s bohatou historií a celou řadou kulturních památek i jako město moderní
a krásné architektury 20. století. Představí vám Sušici jako kolébku sirkařství
i jako oporu husitů. Jako místo, kde se
můžete na chvilku zastavit u jednotlivých
zastavení kované křížové cesty nebo kde
se můžete vyřádit s dětmi při putování
podél Otavy.

Kašperské Hory mají opět co slavit

Ten, kdo míří do oblasti centrální Šumavy, nemůže tohle příjemné a malebné
město minout. Na březích kdysi zlatonosné Otavy si podává ruku historie
s přírodou, všední rušný den s prima
prázdninovou náladou, která vyzývá
k odpočinku i k nejrůznějším sportovním, společenským i kulturním aktivitám.

Co Vás po cestě čeká a co uvidíte?
Na každé stezce vás čeká něco trošku jiného – někde historické památky a architektura, jinde jedinečná příroda a okouzlující výhledy do údolí řeky Otavy.
Po cestách najdete celkem 20 informačních tabulí, panoramatické mapy, odpočinková místa s lavičkami, uvaziště
pro koně.

Sušice je první dáma Šumavy!

Kam Vás pavučina zavede?
Pavučina vede po čtyřech vrcholech
(Svatobor, Stráž, Kalovy, Žižkův vrch)

A teď už jen zbývá popřát vám šťastnou cestu, dobré pocestné a spoustu nevšedních zážitků!
www.mestosusice.cz/icsusice

Malebné horské městečko v letošním
roce oslaví sto let od výstavby vodní elektrárny na Čeňkově Pile, která se nachází
nad soutokem Vydry a Křemelné a současně i zavedení elektrického proudu do
Kašperských Hor. Ve spolupráci se společností ČEZ budou v září tato významná jubilea oslavena prostřednictvím třídenní akce. Návštěvníci se mohou těšit
na bohatý kulturní zážitek.
Páteční odpoledne věnujeme odborné
přednášce o elektrárně na Čeňkově Pile,
elektrifikaci a historii Kašperských Hor,
ve večerních hodinách bude venkovní
promítání dobových snímků a na konec
k tanci i poslechu zahraje místní hudební skupina Kůrovci.
Sobotní akce se odehrají na kašperskohorském náměstí, po celý den zpestří program staročeský jarmark, jsou připravena loutková a divadelní přestavení pro
malé i velké diváky. Vystoupí řada hudebních a tanečních těles. Mezi nimi nebude chybět ani známá česká hudební
skupina Šlapeto, která nám navodí tu
správnou prvorepublikovou atmosféru.
Však necháme i něco v utajení, aby bylo
pár překvapení.
V neděli se akce přesune z Kašperských Hor na Čeňkovu Pilu, kde bude

Volarské muzeum rozšířilo své expozice

Muzeum v Kolovči rozšířilo své sbírky
Muzeum techniky a řemesel v Kolovči prošlo další proměnou – slavnostně
byla otevřena nová expozice výstavního
sálu a i upravené stávající expozice. Celkem přibylo 17 nových řemesel.
Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m2 a více než 7000 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší svého druhu v Česku. V expozicích
jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází
67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic. Návštěvníci mohou zhlédnout například tyto řemeslné dílny – řeznickou,
pekařskou, cukrářskou, vlásenkářskou,
bednářskou, sedlářskou, kloboučnickou,
kartáčnickou, kamenickou, hodinářskou.
Ze živností zaujme holičství a kadeřnictví, hostinec, koloniální obchod, řeznický obchod, tkalcovna i ordinace dentisty s laboratoří. K vidění jsou i expozice
hodin a hracích strojů, kočárků a hraček,
elektropřístrojů, zařízení kuchyně, pasti
na zvířata, zpracování mléka, školní třída i hasičská zbrojnice. K zajímavostem

patří i světoznámý kolovečský mlýn na
přemílání starých bab na mladá děvčata.
Součástí prohlídky je také stále funkční
hrnčířská dílna rodiny Volfů, vyrábějící
známou kolovečskou keramiku.
Muzeum je vstřícné i vůči cyklistům –
nabízí uzamčení kol ve dvoře. I otevírací doba muzea je turistům vstřícná. Je
otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka ovšem začíná v 16 hodin.
Doba trvání prohlídky je přibližně 60 minut.
Muzeum techniky a řemesel
Kolovečská keramika, Martin Volf,
Domažlická 1, 345 43 Koloveč
www.muzeum-kolovec.cz

Chystáte se o letních prázdninách na
Volarsko? Zavítejte do muzea ve Volarech, kde vás jistě zaujme některá ze stálých expozic: Staré Volary ve fotografii,
Život na Zlaté stezce a Pochod smrti, připomínající události konce 2. světové války, kdy přes Volary prošel pochod smrti
z koncentračního tábora Helmbrechts
a 95 žen zde našlo místo k věčnému odpočinku na hřbitově obětí, který je nad
městem. Každý rok navíc připravuje muzeum několik dalších výstavních expozic. Letos sbírky obohatí výstava Dětský
ráj. Jde o dětský pokoj, který byl ve Volarech vyroben ve čtyřicátých letech minulého století pro dívenku do Volyně
a nyní se vrací zpět do Volar, kde bude
určitě zajímavou atrakcí. Další nová expozice se věnuje tématu Crossart. Jde
o fotografie a kresby volarského malíře
a fotografa Víta Vavřince Pavlíka. Poslední výstavu na téma Svatby a křtiny
do Volar zapůjčil klub panenek ČR.
Muzeum je otevřeno od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin.
Po dobu letních prázdnin zvu návštěvníky Volar i k nedalekému Soumarskému mostu, kde je nově od letošního roku
zpřístupněna Naučná stezka Soumarské
rašeliniště s vyhlídkovou věží s rozhledem na rašeliništní jezírko.
Nenechte si ujít ani tyto dvě významné akce:

Lenorské slavnosti chleba
28. července 2012 nejen u historické
pece, která bude vydávat z rukou mistra

velké lóže pecařské Augustina Sobotoviče dobré originální šumavské speciality. Česnekové placky, houstičky, dalamánky a chléb. K tomu bude u obecního
úřadu připraveno mnoho atrakcí a zajímavý doprovodný program.

Volarské slavnosti dřeva
18. a 19. srpna 2012. První den je tahákem soutěž čtyř partnerských měst
O volarský dřevák, kde součástí týmů je
i starostka města. Druhý den je to soutěž
v pochodu co nejvíce lidí v dřevěné obuvi z náměstí kolem kostela sv. Kateřiny
a zpět na náměstí. Jestlipak letos padne
rekord? Po oba dny dřevařský jarmark,
umělci, řemeslníci a kvalitní kulturní program se zpěvem a smíchem pro všechny.
Ladislav Beran
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Co nového v muzeu
motocyklů?

i údolím řeky Otavy (Na Pátečku). Ke
každému z těchto bodů vede jedna stezka, která má jedinečnou tématiku. Dva
okruhy se pak klikatí přímo městským
centrem a jeden „velký“ pak spojuje
všechna vrcholová místa. Pokud by se
vám putování okolím Sušice líbilo, můžete se ještě vydat na vrchol Hrádek
k soše sv. Jana Nepomuckého. Kopec na
sever od Sušice je téměř bez stromů,
a díky tomu je odsud vidět do všech světových stran.

Sušice je brána Šumavy!

Měst, která si berou za své přízvisko brána Šumavy je víc, ale jedinou „dámou“
mezi nimi je Sušice. Chcete-li se s touto
okouzlující dámou seznámit, vydejte se
s námi na toulky po stezkách Sušické pavučiny.

…

zajištěna kyvadlová doprava z Kašperských Hor. Současně je plánovaná malá
vycházková trasa ze Srní přes vodní zámeček k elektrárně. Společnost ČEZ zajistí volný vstup do vodního zámečku
a elektrárny na Čeňkově Pile.
Termín akce a přesný program získáte
v letních měsících na internetové adrese
www.sumavanet.cz/ickhory.

Kašperské Hory v létě navštíví
kardinál Dominik Duka
Mimo výše zmíněné oslavy, které budou tečkou za letní sezónou se ve městě
v průběhu července a srpna uskuteční
řada zajímavých akcí. V pozvánce na měsíc červenec nesmí chybět návštěva Šermířského představení rytířů koruny české: „Dračí příběh na hradě Kašperku“,
první ročník kulturního festivalu „Pocta
sv. Markétě“ nebo výstava fotografií Šumavský rok ve výstavní síni na radnici
v Kašperských Horách.
Dlouholetou významnou srpnovou
událostí města je slavná pouť ke kostelu
Panny Marie Sněžné. Místní farnost připravuje hudební doprovod liturgie, sobotní latinské nešpory, koncert klasické
hudby. Poutní slavnosti Panny Marie
Sněžné poctí svou návštěvou arcibiskup
pražský Dominik kardinál Duka.
V srpnu vás rádi pozveme na hrad Kašperk na divadlení představení „Cyrano“
nebo na noční oživené prohlídky hradu
„Milostný život v dobách rytířů“.
Foto: MěKIS Kašperské Hory
Náměstí 1, tel.: +420 376 503 411
kultura@kasphory.cz
www.sumavanet.cz/ickhory

Na Železnorudsko nejen za přírodou, ale také
za poznáním!
Pokud se chystáte prožít dovolenou,
nebo jen víkend či pár dní na Železnorudsku, určitě se vám bude hodit několik informací předem. Co nového na Železnorudsku můžete vidět a prožít?
Od 1. června jsou otevřeny tři nové naučné stezky okolím Železné Rudy a sice:
„Sklářská stezka“, „Historie Špičáku“
a „Utajená obrana železné opony“.
Sklářská stezka má celkovou délku
35 km, Historie Špičáku cca 7 km, Utajená obrana (obě části) cca 6 km. Pouze
pro pěší je určena Historie Špičáku a „Belvederská“ část Utajené obrany. Pro pěší,
cyklisty, rodiny s dětmi i vozíčkáře je určena „Debrnická“ část Utajené obrany
a zároveň (po stejné trase) úvodních 7 zastavení Sklářské stezky. Sklářská stezka
jde rozdělit na několik úseků, mimo jiné
se po dlouhé době po ní dostanete i do
dříve nepřístupného údolí Svarožné.
To jsou tedy novinky, za dalším poznáním je možné navštívit zdejší muzea –
Muzeum Šumavy v bývalé vile sklářské
rodiny Abele, Muzeum historických motocyklů a další expozice – Český kráter
(geologie) a Historie lyžování na Železnorudsku v železnorudském „Zámečku“.

I pro letošní letní sezónu připravilo Muzeum historických motocyklů v Kašperských Horách a Muzeum historických
motocyklů v Železné Rudě nové exempláře, které ještě nebyly vystavovány
a několik dalších novinek. Tentokrát se
nebudeme rozepisovat o těchto novinkách, ale budeme se těšit na vaši návštěvu a očekáváme, že naše nové výstavní
kusy ohodnotíte sami.
Dvě šumavská muzea spolu s pobočkou v Bečově nad Teplou vystavují dohromady okolo 170 kusů historických
motocyklů, zhruba 80 kusů historických
jízdních kol, několik automobilů, motocyklové motory a další příslušenství. Tato
kolekce je jednou z největších v České
republice. V expozicích jsou vystavovány jak motocykly, které jsou často dochovány pouze v jediném kuse, tak stroje,
které si můžete ještě pamatovat.

Pokud vás zajímá historie a zajímavosti zdejšího, nejen stavebně výjimečného
kostela Panny Marie Pomocné z hvězdy,
pak v období od 1. června do 30. září,
každé pondělí, středu a pátek, vždy v 9 hodin na vás bude čekat před kostelem průvodkyně. Uvnitř kostela se opravdu dozvíte mnoho zajímavého a dostanete se
také až do kostelního krovu.
A novinkou je i nové sídlo infocentra,
sídlíme v budově radnice, na adrese Klostermannovo nám. 295. Přijďte nás navštívit, těšíme se na vás a rádi vám poskytneme nejen tiskové materiály, ale také
nějakou tu dobrou radu!
ITC Železná Ruda
Tel.: +420 376 397 033
itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

V letních měsících je otevřeno denně
od 9:30 do 17 hodin. Bližší informace
můžete získat na tel.: +420 606 737 041.
Zdroj: www.historicke-moto.cz

Objevte pravý břeh Lipna
Přední Výtoň se v posledních letech
stává vyhledávanou turistickou destinací. Tato malá pošumavská vesnička na
pravém břehu lipenské přehrady, stojící
v takřka panenské přírodě, s dominantou
gotického kostela sv. Filipa a Jakuba
z roku 1384, je výchozím bodem pro krásné tůry šumavskou přírodou. Například

pěší tůra k zřícenině Vítkův Hrádek (gotický hrad, založený v první polovině
13. století rodem Vítkovců) nás povede
bohatými smíšenými lesy a odměnou nám
bude nezapomenutelný výhled na vodní
plochu lipenského jezera, Kleť, šumavské vrcholy a při troše štěstí na příznivé
počasí i úchvatným výhledem na masiv
Dachsteinu v sousedních Alpách.
Od letošního roku je nově v provozu
inline a cyklostezka, která pokračuje dále
od hráze Lipna po pravém břehu až do
Přední Výtoně (dále pak pokračuje po silnici do Frýdavy a odtud pak přívozem do
Frymburka, pro cyklisty případně na Svatý Tomáš, nebo dále po pravém břehu až
do Bližší Lhoty). Nově vystavěná cyklostezka se tak stala součástí několik desítek kilometrů dlouhé cyklostezky okolo přehrady, propojila obce mikroregionu
Lipenska a poskytuje tak cykloturistice
na Lipensku nový rozměr.
Zajímavou aktivitou v Přední Výtoni
jsou vodní sporty (možnost zapůjčení lodiček, ...), příjemná písečná pláž a nové
přístavní molo pro lodní dopravu.
Pokud se rozhodnete k návštěvě Přední Výtoně, nezapomeňte navštívit naše
nové infocentrum. Rádi vám poradíme
s výletem za přírodními krásami nejen
v okolí obce, výběrem ubytování, volnočasovými aktivitami a jinými praktickými radami. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jarmila Vojtíšková
Infocentrum Přední Výtoň
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Tradiční jídla
ochutnáte na
Turnerově chatě
Poslední mrazivé květnové noci jsou
za námi a do terasy před chatou už se
opírá sluníčko. V krámku naproti chatě už se zase točí naše originální zmrzlina s lesním ovocem.
Nabídka restaurace zaměřená na tradiční poctivá jídla z místních surovin si
již loni získala pochvalu mnoha hostů.
Při přípravě jídel zásadně nepoužíváme
žádné průmyslově vyráběné polotovary. Dobrá úroda hub v šumavských lesích loni na podzim nám poskytla dostatečnou zásobu základní suroviny naší
proslulé hřibové polévky. Jako suvenýr

…

Sobotní bezplatné prohlídky historického centra Klatov
Tak jako v loňských letech, i letos zve
město Klatovy všechny návštěvníky Šumavy, aby se vydali na bezplatnou prohlídku historického centra a seznámili se
s jeho dějinami a památkami. Toto bývalé královské město, známé jako „brána Šumavy“ nebo „město karafiátů“, patří bezesporu k nejatraktivnějším místům
v česko-bavorském pohraničí.
Prohlídky Klatov probíhají každou sobotu v době letních prázdnin a jejich cílem je ukázat návštěvníkům atraktivním
způsobem místa, která nebývají běžně
přístupná, nebo v nich není k dispozici
průvodcovská služba.
Prohlídka začíná filmem o historii
města a jeho památkách, promítaným
v prostorách bývalého dominikánského
kláštera. Poté přejdou návštěvníci do go-

na památku si sušené houby mohou hosté koupit také v novém balení – ve skleněných hříbečcích. Maso pro naši kuchyni nakupujeme z Volarských jatek,
zvěřinu si vozíme z Petrovic, uzeniny
v naší nabídce pocházejí z Vimperka
a ze Sušice. Lívanečky poléváme žahourem ze šumavských borůvek a snídaňové džemíky z lesního ovoce, které
si ubytovaní hosté tak pochvalují, jsme
začali nabízet i v různě velkých skleničkách jako suvenýr.
Nabízíme šest druhů točeného piva,
včetně místních speciálů nepasterovaného piva Klostermann, Král Šumavy
a tmavé osmnáctky z Kouta na Šumavě. Pro pamětníky máme Šumavské bylinné víno, pro světoběžníky třeba skotskou whisky Glen Turner! Pro děti
a řidiče doporučujeme jablečnou šťávu
ze Lhenic – letos poprvé také v lahvičkách s sebou!

Ve svém výběhu před chatou je jako
každý rok od 1. května až do 28. října
vydrýsek Míša a děti se mohou také potěšit a často i pomazlit s Matýskem –
vydrou malou, původem z Asie (Aonyx
cinerea), vychovanou na chatě od malého mláďátka. Pohladit se rád nechá
i budoucí představitel rysího mláděte –
obrovitý zrzavý mainský mývalí kocour

tického arciděkanského kostela, kde se
seznámí s příběhem slavné klatovské Madony, dále uvidí Bílou věž a na náměstí
bude pro ně otevřen i klenot barokního
umění – jezuitský kostel s působivou iluzivní malbou kupole a hlavního oltáře.
Prohlídky začínají každou sobotu od
7. července do 8. září v 9.30 hodin u Čer-

Garfield, nebo některá z jeho chlupatých mladších kamarádek. Papoušci
Koko a Pepíček se už ve svých klecích
zase vyhřívají před chatou a mají rádi
společnost. Ať už se hosté zastaví jen
na chvíli, anebo pobudou déle, z Turnerovy chaty všichni odcházejí plni zážitků.
Všichni z Turnerovy chaty

můcky, které se v jednotlivých místech
používaly i používají, uvidíte, kde všude
se s krajkou můžete setkat. V několika
vitrínách jsou představeny české, moravské a slovenské kroje s aplikacemi z jedno či vícebarevné krajky, nebo z krajky
kovové. Mimořádným exponátem je vzorník české vláčkové krajky, který byl pro
muzeum vytvořen na základě historic-

merské údolí, Jezerní stěnu, vrchol
Ostrého (1293 m) a za pěkného počasí je
výhled i směrem na Domažlice.
Stejně tak, jako je romantická vyhlídka Liebeshöhe, je romantický i vodopád
Bílá strž či Černé a Čertovo jezero. Od
Hojsovy Stráže jsou turisticky „na dosah“, nevšední je i výšlap po hřebenovce Můstek – Pancíř. Ale nejen výlety živ
jest člověk, či turista! Hojsova Stráž je
proslulá sérií letních koncertů v kostele,
další akce, jako je Dřevěná olympiáda,
nebo Hojsovecká pouť jsou tradičními
sportovně – kulturními zážitky! A něco
nového pro děti? V brčálnickém údolí
jen kousek od „Hojsovky“ se rozkládá
„Pohádková země“ s pohádkovou zahradou a dětským adrenalinovým hřištěm.

Vimperské ibiškové pivo v létě osvěží
Vimperský Šumavský pivovar s restaurací, nositel certifikace Šumava – originální produkt®, přijde i v letošním létě
s něčím novým. Bude to Vimperský ibiškový ležák 11°. Po loňském úspěšném
ibiškovém speciálu 13°, který byl příspěvkem k rožmberskému roku 2011 (a Petru Vokovi očividně chutnal), to letos bude
jeho osvěžující a lehčí varianta. Toto pivo
je opět a tradičně vařeno na základě vimperského světlého piva s přidáním zcela
přírodního ibiškového květu. Ten pivu
dává nejen jemné příjemné aroma a lila
barvu, ale též osvěžující chuť. A pokud
jste slyšeli, že ibišek má i léčivé účinky,
vězte, že se nemýlíte. Kromě vysokého
obsahu vitamínů a minerálů, má antioxidační, protizánětlivé a dezinfekční účinky a na srdce působí velmi příznivě a blahodárně. Takže Vimperské ibiškové 11°
Vás za srdce opravdu chytne!

…
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Zeptejte se místních

Smažené nudle

né věže na náměstí. Prohlídka trvá asi 80
minut a koná se za každého počasí a při
jakémkoli počtu účastníků.
Prohlídky organizuje za finanční podpory Města Klatovy místní profesionální průvodce Pavel Koura ve spolupráci
s Úhlava o.p.s.
Další info: www.prohlidky-klatov.cz

kých vzorů. Je to největší a nejkompletnější vzorník, jaký kdy vznikl, zahrnuje
135 vzorů a krajkářky na něm pracovaly
9 let. V části expozice, věnované soudobé tvorbě, jsou vystaveny paličkované
šperky, oděvní i interiérové doplňky.
V prodejní galerii si můžete zakoupit
paličkovaný obrázek či šperk na památku nebo jako dárek pro své blízké, a je
zde nabízeno i vše, co krajkářky potřebují pro svoji práci.
Na letní sezónu připravujeme tematické podvečery – „Příběhy psané na herduli“.
Muzeum je otevřeno od dubna do října od 10 do 17 hodin, o prázdninách denně, ostatní měsíce je v pondělí zavřeno.
www.muzeumkrajky.maweb.eu

Kam na výlet z Hojsovy Stráže?
Od loňského roku je zpřístupněn nový
železnorudský vrchol – vyhlídka Liebeshöhe (volným překladem vyhlídka zamilovaných) v Hojsově Stráži. Výlet zvládnou i méně zdatní turisté, vyhlídka se
nachází asi 500 m od centra obce. Z vrcholu kopce Milec – 947 m n. m. je překrásný výhled na obec Hamry a celé ha-

Doma na ŠUMAVĚ….
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Co se vařilo na Šumavě?

Seznamte se s paličkovanou krajkou v Prachaticích
Až na svých toulkách jižními Čechami navštívíte kouzelné renesanční město Prachatice nebo budete pobývat v jeho
okolí, nezapomeňte navštívit oázu jemné paličkované krásy – Muzeum paličkované krajky v Poštovní ulici.
Muzeum je umístěno v pečlivě restaurovaném památkově chráněném domě
z první poloviny 16. století. Při prohlídce se na chvíli přenesete z rušné současnosti do ticha renesančního objektu, potěšíte se pohledem na mistrovská díla
krajkářek mnoha generací z Čech i celé
Evropy a poodhalíte tajemství vzniku
těchto skvostů.
Obdivovat můžete výsledky jemné,
pečlivé a trpělivé práce krajkářek několika století, prohlédnete si materiály i po-
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Petr Vok pije s chutí ibiškový speciál

Vimperský ibiškový ležák 11° a menu
Zlaté stezky restaurace Šumavského pivovaru, též nositele certifikátu Šumava –
originální produkt®, jsou naše příspěvky
k oslavám 700 let vimperské větve Zlaté stezky v roce 2012.
V minulém čísle Doma na Šumavě
jsme představili polotmavý Vimperský
Märzenbier 14° a vyslovili přání, aby vám

Na úpatí kopce, v obci Hojsova Stráž,
se nachází Penzion Vyhlídka, který je držitelem regionální značky ŠUMAVA – originální produkt® a na letní sezonu nabízí výhodné ubytování pro rodiny s dětmi.
Akce se vztahuje na týdenní pobyt pro
dva dospělé s polopenzí na pokoji s vlastním sociálním zařízením, v takovém případě mají dvě děti pobyt zcela zdarma.
Těšíme se na vás!
www.penzion-vyhlidka.cz

toto nové, ale ve Vimperku i tradiční pivo,
chutnalo. Rádi uvádíme, že chutnalo nejen hostům, ale i porotě na Jarní ceně českých sládků 2012, kde získalo 2. místo
v kategorii speciálních polotmavých piv.
Již 6. ročníku soutěže pořádané Českomoravským svazem minipivovarů, se letos zúčastnilo 56 minipivovarů s 209 pivy.
A co u nás najdete po létě? Již loni chutnalo první pšeničné pivo, a tak v pozdním létě a na podzim u nás najdete pšeničné svrchně kvašené pivo opět. Bude
to Vimperské pšeničné 12°.
Jelikož se Šumavský pivovar obzvláště v letních měsících stává oblíbeným cílem návštěvníků Šumavy, kteří zde kromě dobrého piva a kuchyně mají možnost
i účasti na prohlídce pivovaru s odborným výkladem, bude otevírací doba v červenci a srpnu rozšířena o úterky, tj. jediným zavíracím dnem bude během letních
prázdnin pondělí.
Ivan Hojdar

Karel Klostermann popisoval ve
svých povídkách, jak si pochutnával
na Horské Kvildě a i jinde na Šumavě na nudlích z režné mouky smažených na smetaně. Dlouho mě byl tento recept divný, protože ho nikdo na
Šumavě nedělal, ani ho neznal, tak
jsem se rozhodl ho nějak uvařit.
Režnou mouku jsem nahradil polohrubou moukou a těsto jsem si připravil tak, jako se připravují domácí
nudle nebo domácí fleky. Do kopečku mouky z jednoho hrnečku na prkénku jsem si udělal důlek, dovnitř
jsem dal jedno vejce, osolil a vidličkou připravil tužší těsto. Bochánek,
který vznikl z mouky a vejce, jsem
dal po propracování odpočinout asi
na hodinu do lednice. Potom jsem ho
rozválel na plát, tak jako když se dělají nudle, jenom jsem je nechal trochu silnější a nařezal jsem nudle asi
dva centimetry široké pět centimetrů
dlouhé. Ty jsem nechal na prkénku
proschnout asi hodinu a potom jsem
je uvařil v osolené vodě tak dlouho,
dokud samy nevyplavaly.
Dlouho jsem nevěděl, jak je dřív
mohli smažit na smetaně. Jde v podstatě o to, že sedláci vlastně sbírali
tuk na smetaně, tak jsem je usmažil
na rozpuštěném másle. Karel Klostermann píše, že musely být vláčné,
pokud by se příliš upekly, tak už nebyly dobré. Proto jsem je pomalu
smažil po obou stranách, až se na
nich začaly dělat drobné hnědé fleky.
V té době už byly hotové a chutnaly
bezvadně. Jí se ještě teplé. Podle
chuti je možné je posypat trochu solí,
nebo se můžou podávat i s mákem,
jak jsem se dozvěděl později. Jde
o to, aby nudle byly vláčné a lehce
křupavé. Pokud se pečou rychle,
nebo se nechají přesmažit, tak jsou
tvrdé a opravdu nejsou dobré.
Tak si je zkuste i Vy. Dobrým nápojem na zapití je pivo, nebo kysané
mléko. Dobrou chuť.
Václav Sklenář

Koncert v kostele
na Dobré Vodě
Klatovská skupina Zebedeus vystoupí v kostele svatého Vintíře v Dobré
Vodě u Hartmanic. Návštěvníci Šumavy budou mít v pátek 24. srpna od
19 hodin mimořádnou příležitost vidět kostel s jedinečným podsvícením
skleněného oltáře.

Koncert, během něhož zazní spirituály a jiné písně ve vícehlasých úpravách
i písně z nového CD „Hvězdy nad pouští“ bude mít v těchto výjimečných prostorách jedinečnou atmosféru.
IC Hartmanice

Biosférická rezervace Šumava, proč ano
Už to jsou skoro čtyři roky, kdy jsme
v našich novinách přinesli informaci
o jedné dosud málo využívané možnosti, jak přispět k tomu, aby se nám na Šumavě dobře žilo a při tom našem snažení
se nám jaksi pod rukama nerozplynula
její podstata.
Na Šumavě tedy máme biosférickou
rezervaci. Kde se tu vlastně vzala a kdo
a proč ji založil?
Původ musíme hledat v organizaci
UNESCO – organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, jež
byla založena v roce 1945 jako bezprostřední reakce na hrůzy právě skončené
světové války. Sídlí v Paříži a aktuálně
sdružuje 195 zemí. Jejím hlavním cílem
je udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy
a kultury a prosazování úcty k lidským
právům a právnímu řádu. Angažuje se
v oblasti vzdělání, přírodních věd, sociálních a humanitních vědách, kultuře
a komunikaci a informacích.
V roce 1970 byl na generální konferenci UNESCO vyhlášen program obecně
známý pod zkratkou MaB (Man and the
Biosphere / Člověk a biosféra), v rámci
něhož jsou po celém světě vyhlašovány
biosférické rezervace. V současnosti je
ve 114 zemích světa vyhlášeno 580 biosférických rezervací. Šumava, vyhlášená
v roce 1990, je jednou ze šesti českých –
Křivoklátsko (1977), Třeboňsko (1977),
Šumava (1990), Krkonoše (1992), Bílé
Karpaty (1996) a Dolní Morava (2003).
Každá z nich je v něčem jedinečná. Ta
naše byla vyhlášena, aby ochránila lesy,
louky, jezera a řeky v typických podmínkách evropských středohor.
Biosférické rezervace usilují o naplnění tří hlavních funkcí – ochranu přírodní a kulturní rozmanitosti, sociálně, kulturně a přírodně udržitelný ekonomický
rozvoj a logistickou podporu výzkumu,
monitoringu, environmentální výchovy
a vzdělávání.
Zvláště důležité je zapojení místních
komunit a účast všech zainteresovaných
v procesu plánování a péče o celé území.
Každá biosférická rezervace je rozdělena do tří hlavních zón. Jádrové zóny,
jež je určena pro ochranu přírody, monitoring a nedestruktivní výzkum; ochranné
zóny obklopující nebo přiléhající k jádrové zóně, jež je určena pro aktivity slučitelné se šetrnými ekologickými postupy
a přechodové zóny, pro aktivity, kde lidé
společně usilují o udržitelné užití přírodních zdrojů.

Abychom se dopátrali k nějakému
možnému užitku z biosférické rezervace pro nás žijící na Šumavě nebo pro
hosty, jež k nám zveme, zkusme se krátce zamyslet již nad samotným slovním
spojením „biosférická rezervace“. Žijeme v divné době, kdy je všechno „eko“
a „bio“, firmy ve snaze vnutit nám právě ten svůj jedinečný produkt se předhánějí v představení sebe sama v co nejzelenější podobě (tzv. „greenwashingu“).
Důsledkem je, že ztrácíme schopnost
rozlišit, co je dobré a co nikoliv. Dobré
pro nás, ale i pro naše okolí, prostředí,
v němž trvale žijeme.

Představme si Zemi jako jablko a biosféra, prostor pro veškerý život na zemi,
je něco jako její slupka. Ta se nám (přes
všechna objektivní varování vědců i horlení mnoha populistických politiků, vezoucích se na módní vlně) zdá natolik pevná, samozřejmá a neotřesitelná,
že dokud nezmizí voda v místním potoce a už nemůžeme chytat ryby, včely
nepřiletí opylit stromy a sad bez jablek
na podzim je tak prázdný anebo vítr pokácí všechno, co mu stojí v cestě, do té
doby si ničeho nevšimneme.
Druhé slovo v sousloví „rezervace“ navozuje snad ještě horší představy. Indiánskou rezervaci, objednání se u zubaře
nebo, a to je asi nejhorší představa, území zvláštní ochrany přírody s režimem,
jenž není každodennímu životu člověka
příliš nakloněn. Chtěli byste dobrovolně
žít v takovém území? Asi sotva. Je zřejmé, že tvůrci myšlenky biosférických
rezervací se z dnešního pohledu příliš
nepochlapili. Nebo že by to byl pouze
neobratný překlad?
Jak vzrůstal počet lidstva a jeho tlak
na prostředí, bylo stále více zřejmé, že
člověk v biosférických rezervacích hraje
důležitou úlohu. Roli šetrného hospodáře v krajině, rozumného uživatele přírodních statků i krajinotvůrce. Pro uchování přírodní rozmanitosti (biodiverzity) je

místní zemědělec nenahraditelný. Současný evropský systém ochrany přírodní rozmanitosti NATURA 2000 na tomto
faktu zcela staví. Ale vraťme se k biosférické rezervaci a jejímu užitku pro dnešního člověka. Co má člověk z biosférické rezervace?
Nová omezení veškerá žádná, pakliže si je nestanovíme sami a dobrovolně
pro ochranu našeho prostředí. Tato omezení jsou již dostatečná z titulů vyhlášených velkoplošných chráněných území
národních parků a chráněných krajinných oblastí. A přínos? Doposud nebyl,
pohříchu, zatím o nic větší. Státní instituce, jež jsou v České republice většinou
„správci“, nemají přirozeně žádnou velkou motivaci pro rozvoj, v lepším případě
jej umožňují, s cílem získat plusové body
pro vlastní ochranářské aktivity. Rozlišení mezi „tvrdým“ rozvojem a tím, jenž
uchovává, ale i zprostředkovává krajinu
i pro další generace, jsou někdy komplikovaná a mohou bolet.
Pokusme se tedy o shrnutí pro a proti.
Potenciál biosférické rezervace na Šumavě nebyl dosud příliš využit, proto se
ve snaze o její oživení nově na koordinaci aktivit biosférické rezervace podílejí na základě dohody společně RRA
Šumava a Správa NP a CHKO Šumava.
Ani sebelépe spravovaná biosférická rezervace však Šumavu sama o sobě
nespasí. Na druhé straně dobře společně opečovávaná biosférická rezervace by měla přinést domácím obyvatelům záruku toho nejcennějšího, co tady
u nás máme, tj. kvalitního prostředí pro
nás samé i naše potomky. Krajina nemůže být smrsknuta na pouhý prostor pro
budovatelské aktivity několika vyvolených, z nichž místní sbírají stejně jenom drobty. Vlídná krajina s nabídkou
udržitelných aktivit přiláká hosty území
mnohem jistěji. Čím více se lidé stěhují
do měst, tím častěji z nich utíkají, a proč
ne právě k nám, nabídneme-li něco jiného, než čím žijí celý týden, rok. Nabídka
typických místních produktů a služeb je
možná tím, proč by se k nám mohli vracet. Na projekty vybavení území, jež respektují místní krajinu, dobře slyší nejenom evropské fondy, ale vzhledem
k patronaci UNESCO se otevírají další
finanční možnosti. Biosférickým rezervacím patří budoucnost. Proč ne zrovna
u nás na Šumavě?
Vladimír Silovský
RRA Šumava

Sňatek z rozumu
Od loňského července jsou za biosférickou rezervaci společně odpovědny
Regionální rozvojová agentura Šumava a Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Proč se stalo, že se státní instituce rozhodla přizvat
ke společnému stolu někoho, kdo je tak
nějak mimo strukturu?
O čem je národní park? I malé dítě
ví, že hlavně o přírodě chráněné způsobem, jenž umožní uchování v její vlastní podobě, aby se nám neutopila v moři
civilizace. A o čem je chráněná krajinná oblast? Jak praví již název, hlavně
o krajině, utvářené odedávna lidskou
činností, nesoucí si toto v sobě jako poselství. Poselství, jež by mělo být ucho-

váno a dále předáno. Nejsme poslední,
kdo by jej chtěl spatřit, prožít.
Otevřeně si přiznejme, že chtít po uvedených institucích státu, aby nadšeně
podporovaly rozvoj, je poněkud nelogické. Mnohem spíše by mělo jít o to,
jak dosáhnout souhlasu jmenovaných
obhájců státních zájmů s aktivitami, jež
se slučují s jejich posláním, než očekávat, že budou motorem rozvoje.
Podporu udržitelného rozvoje tedy
hledejme jinde, u organizací podporujících podnikání na místní i regionální
úrovni, ve strukturách mimo již zmíněné instituce ochrany přírody. Biosférická
rezervace, třebaže je z pohledu zákona
mnohem „slabší“ než národní park nebo
chráněná krajinná oblast, nabízí hlavně
prostředí pro hledání společných řešení
ochrany přírody a rozvoje s tolik požadovaným nadhledem. Nadhledem, jehož se
nám při zakopaných pozicích nějak nedostává. Snahou přeci nemůže být získat
ve výsledku území, jež nabízí víceméně jeden stejný, standardně uplatňovaný
kompromisní přístup bez ohledu na konkrétní místo a cíl. V biosférické rezervaci jde o co nejvyšší možné zachování
jeho přírodní, ale stejně i kulturní rozmanitosti. Šumava je jeden celek, jeden
živý organismus, byť o tisíci podobách.
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Co možná ještě nevíte
o Biosférické rezervaci
Šumava?
• Hranice BR vymezují území pouze
orientačně. Aby se lidé spolu bavili
o věcech, jež je na Šumavě spojují
a řešili je společně, není nutné být
uvnitř BR. Aktuálně oslovujeme více
než padesát obcí na Šumavě.
• Na oživení BR spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v rámci projektu Vitální krajina.
• Připravujeme internetové stránky
www.br-sumava.cz.
• Nepřinášíme nic převratně nového, ale
snažíme se navázat na vše pozitivní
a dlouhodobě udržitelné, co již v území existuje.

Opuštěné krajiny
Kdoví, v čem to vězí!
Když jsem kdysi dávno maloval šumavskou krajinu jako ženu v rozličných polohách (obrazy neměly valný úspěch), uvědomil jsem si, že my,
mužští, můžeme podvědomě reagovat
na ženskost tvarů terénu. Někdy jsem
si tím vysvětloval mnohdy až žárlivé střežení té “své“ Šumavy rozličnými partnery v jednání. Ale časem jsem

zjistil, že žárlivé střežení té „mojí“ Šumavy aplikují i ženy…
Ale přece jen, to si musíme přiznat,
je cosi nepřehlédnutelně žárlivého v našich postojích. Na Šumavu jako by si
dělalo nárok stále více a více milovníků!
Milují ji její obyvatelé a milují ji její
návštěvníci. Něco v ní prostě je, co láká
víc, než jiné krajiny…

Definovat opuštěnou krajinu není jednoduché, ale zřetelně cítit její přítomnost
ano. Na fenomén opuštěné krajiny mne
upozornili Moraváci, kteří zde mapovali hodnoty krajinného rázu. Lidmi opuštěná krajina může působit sentimentálně
a smutně, může ale také vyvolávat úva-

hy nad pomíjivostí naší vlastní existence
a našeho díla. Rozhodně ale taková krajina nebývá nepřátelská a svádí, aby v ní
člověk hledal stopy lidských činů a vciťoval se do myšlenek dávných tvůrců.
Čím je taková krajina rozlehlejší, tím působivější jsou vjemy. Je-li dokonce vyvýšena nad okolí, získává její opuštěnost rozměr bohu blízké velebnosti…

Naši souputníci
S lidmi přišlo zemědělství a lesnictví a hlavně se zemědělstvím nové druhy rostlin. Mnohé z nich jsou jedinečné. Například tmavě modrá klubka
zvonečníku černého, kvetoucí v červnu na loukách, patří k druhu, který obývá výlučně jen naše pohraniční pohoří. Máme tu ale také mnoho druhů
orchidejí, libujících si na loukách,
v mokřinách či světlých hájích. Ros-

Rozlehlost prostoru
Myslím, že pocit velkého nezalidněného prostoru je významnou jedinečností. Ne, že by ve střední Evropě nebyly jiné pusté prostory. Ale přece jen,
tady je ta pustota zvláštní. Je tu hodně
lesa a les je pro většinu z nás bludiště.
Jakási obrovská hala s mnoha sloupy,
ve které jsou schované různé místnosti
a zákoutí, mnohá z nich člověkem té-

Divoká příroda
Slovo divočina někoho žhaví do ruda.
Na Šumavě přece není žádná divočina,
je to prostě kulturní krajina, říkají. A to
je právě to úžasné na Šumavě, že je kulturní krajinou i divočinou zároveň. Že
je tu nová divočina v opuštěné kulturní

měř nenavštěvovaná, ale také ta, kde se
lidé potkávají. Je to jako setkání v galerii, kde přítomnost jiného člověka vybízí spíše k významnému pozdvihnutí
obočí a pozdravu, než jen k anonymnímu minutí se.
Šumava je tak velká, že ačkoli po ní
už 30 let poměrně intenzivně chodím,
pořád jsou ještě místa, kde jsem nikdy
nebyl. A pořád objevuji nová místa, která mne fascinují!

krajině, ale také divočina pravá, člověkem skoro nedotčená.
Pohlédneme-li do historie, zjistíme,
že Šumava byla kolonizována lidmi
v několika přílivových vlnách, po kterých vždy následoval odliv. Po velké
kolonizaci ve 13. století přišli husité
s velkým vylidněním pohraničí a zablo-

Místo k bydlení
Co se na Šumavě potloukám, sleduji, jak šumaváci rádi upozorňují na to,
jak těžké je na Šumavě bydlet. Všude je
daleko, platy jsou nízké, o práci je nouze, zima je otravně dlouhá… Co na Šumavě bydlím, vidím, že tak to je, a že

kováním přeshraničního obchodu. Po
sklářské kolonizaci v 16. století přišla
třicetiletá válka, po které zůstaly i zcela vybydlené vesnice. A po největší kolonizaci Šumavy v 18. století následoval odsun obyvatelstva v polovině 20.
století, zřízení hraničního pásma a vojenských újezdů. Legenda z 19. století

praví, že na Šumavě se již třikráte změnila pole v les… Proto na Šumavě nikdy
nedošlo k úplnému potlačení divočiny,
i když na přelomu 19. a 20. století kvůli nejmasívnějším lesním těžbám měla
zdejší divočina na mále. Ve 20. století
se ale rozšířila na mnohá ladem ležící
místa a vznikla tak zcela jedinečná mo-

městský člověk neřeší spoustu věcí, které musí řešit šumavák. Na druhou stranu mnozí, kteří tu bydlí už dlouho, by
neměnili. Každému dává Šumava něco,
co ho naplňuje a co potřebuje k životu.
A často to není vůbec zaměstnání. Protože důvodů, pro které tady lidi bydlí,
je tolik, co samotných lidí.

zaika obydlené a zároveň i divoké země.
Stačí se zatoulat k prvnímu potoku za
vesnicí, a už divočinu vdechujete celým tělem. Je tu to, co běžně nazýváme
„bordel“, ale stačí se pozorně rozhlédnout a poznáte, že jste v místech, která příroda oživuje tak, jak by to člověk
nikdy nedokázal…

Lesy známé i neznámé
Když mě jednou v lese potkal revírník, jak jsem tam počítal věk stromů na
pařezech po pokácených stromech, divil se, proč to dělám. Vždyť máme lesnické mapy a lesní hospodářské plány
a v nich je o věku lesa všechno. Jenže
já je počítal proto, že jsem zjistil, že
v těch plánech rozhodně všechno není.

Šumavské lesy sice vypadají jako kulturní smrčiny, ale nejméně z poloviny
jimi nejsou. Může za to jednoduchý
princip: stromy nerostou všechny stejně rychle. Mohou vedle sebe stát stromy naprosto odlišných dimenzí a stejného věku, nebo naopak, stromy stejných
dimenzí, ale zásadně odlišného věku.
A tak mne překvapilo, že v lesích, které
dnes běžně kácíme, se stoletými smrky

odvážíme i dvousetleté. A že na pasekách po kácení přeživší malé pokroucené smrky vysoké jak člověk, mohou
být i stoleté… A zahloubáme-li do historické literatury, zjistíme, že mnohé
dnes dvousetleté stromy pocházejí z původních pralesů, anebo jsou potomky
prvního lesa po pralese. Jsou tedy pokračovateli dávných přírodních lesů,
které ještě nesázela lidská ruka…

Duchové lesa

mén jedinečnosti Šumavy. Vždyť právě tady dodnes přežila jediná životaschopná populace v Čechách! A to ještě
před sto lety tetřev obýval všechny větší lesy střední Evropy… A najednou je
Šumava pro něj cosi, jako Archa Noemova…
Mnozí duchové původního lesa se
zase vrátili. Návratu rysů člověk pomohl, ale občasný výskyt vlka je čistě přírodní záležitostí. Začal se tu objevovat
a hnízdí orel mořský, máme první záznamy výskytu orla skalního či jeřába
popelavého, žije tu obrovitý los evropský a celou krajinu obsadil dříve zcela
vyhubený krkavec velký. Duchové lesa
se tedy vrací.
Možná, že se brzo vrátí i bludná zelená světýlka…

Karel Klostermann ještě na počátku
20. století vzpomínal na přírodní úkazy, které on jako dítě pamatoval, ale
které už za jeho života ze Šumavy zmizely. Popisoval například bludná zelená světýlka nad močály a na okrajích
lesů. Mnohé z toho, co znal Klostermann, ze Šumavy zmizelo. Přesto tu
něco zůstalo – a něco se vrátilo. Duchem lesa v rostlinné říši je například
drobná orchidej sklenobýl bezlistý, který obývá smíšené a tmavé pralesovité
porosty. Jiným takovým duchem je tetřev hlušec. Pták veřejně propíraný pro
svoji přísnou ochranu, pták, kterého málokterý návštěvník Šumavy viděl na
vlastní oči a přece neuvěřitelný feno-

Staré chalupy
Venkovské poloroubenky jsou na Šumavě docela unikátní. Jsou to totiž skuteční kříženci! V době vrcholné kolonizace v 18. století ležela Šumava na
rozhraní dvou odlišných stavebních stylů. Od východu sem sahaly slovanské
roubené domy, pro které bylo typické
řazení místností za sebou (podobně jako
vagóny ve vlaku) pod vysokou spáditou střechou. A od západu a jihu roubené alpské domy s místnostmi řazenými
za sebou i vedle sebe kolem jakéhosi
malého dvora, vše pod širokou a plochou střechou. Kombinací těchto stylů
vznikl poloroubený dům střední Šumavy, který má v obytné části místnosti
soustředěné kolem vstupní síně (jakém-

tou tu, i když už jen vzácně, hořečky
mnohotvaré české, podivné vratičky
nebo citlivé vodní rostliny, jako například zdrojovka potoční nebo šídlatka
jezerní… A možná, že jste si toho všimli také, na našich šumavských loukách
je pořád ještě spousta motýlů. Tolik
a takových druhů, jako tomu bývalo
ještě před 40 lety i v celém českém vnitrozemí. Ale tam už jsme tu nádheru
zničili. A většina z nás to skoro ani nepostřehla…

si pozůstatku vnitřního dvora alpského
domu), ale jinak se tváří jako slovanský
dům se sekcemi obytnou a hospodářskou řazenými spíše za sebou a pod více
vyklenutou vysokou střechou. Byly to
nesmírně praktické domy! Jakoby už
tehdy znali principy ekologicky nenáročného domu: pec a černá kuchyně
stály uprostřed obytných místností,
podkroví bylo zastlané senem, takže izolovalo, okna byla malá a někdy se ani
neotevírala, a v západní a severní části
domu byla stáj a stodola, kde se na zachování tepla podílel dobytek. Zápraží
bylo chráněno proti nečasu přesahem
střechy, takže se pro polínka dřeva
uskladněná kolem průčelí domu chodilo bez rizika promoknutí…
Mgr. Pavel Hubený

Doma na ŠUMAVĚ….
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Co může BR Šumava nabídnout, co již funguje
V území BR Šumava se díky mnoha
rozličným subjektům odvíjí nespočet
prospěšných a pozitivních aktivit, jež se
zcela slučují s posláním biosférické rezervace. Jenom všechny vyjmenovat daleko přesahuje možnosti, proto
oto
pouze připomínáme některéé
z nich.
Za jednu z vlajkových lodí
naší činnosti můžeme bez
nadsázky označit značení regionálních výrobků a služebb
kt ®,
ŠUMAVA originální produkt
www.regionalni-znacky.cz.
V historii lyžování si Šumava v ničem nezadá s Krkonošemi. Aby byli
spokojeni i dnešní hosté a domácí ly-

žaři, o to se dlouhodobě snaží a zajišťuje projekt Bílá stopa na Šumavě,
www.bilastopa.cz.
Turistická informační centra na Šumavě, nehledě na to, zda jsou provozována státem, obcemi, nevládními
organizacemi nebo privátní sféor
rrou se starají o to, aby se u nás
hhosté cítili jako doma, ale stálle častěji směřují své aktivity
i na obyvatele Šumavy.
O tom, že BR Šumava není
jenom přírodní, ale zároveň i neméně bohatou kulturní oblastí, přesvědčují stovky kulturních akcí uvedených nejen na stránkách www.isumava.cz. Svým
umístěním plošně po celé Šumavě při-

Přijměte pozvání na naučnou
stezku Soumarské rašeliniště

Navštivte Areál lesních
her ve Stožci

Správa NP a CHKO Šumava (www.
npsumava.cz), jako jeden z partnerů BR
Šumava nabízí vedle péče o přírodu národního parku ve svých mnoha zařízeních aktivity ekologické výchovy zprostředkování přírodních prožitků. Za
všechny jmenujeme nejnověji Areál lesních her u Stožce nebo naučnou stezku
Soumarské rašeliniště. Zelené autobusy

Od června až do konce října je veřejnosti volně přístupná nová naučná stezka Soumarské rašeliniště, která byla
slavnostně otevřena 24. května 2012.
Stezka prochází celým rozsáhlým rašeliništěm, kde se až do roku 2000 průmyslově těžilo a poté zde probíhala jeho revitalizace. Z celkové délky 1520 m tvoří
601 m dřevěný povalový chodníček.
Návštěvníci se mohou podívat na celou plochu také z téměř 10 m vysoké
vyhlídkové věže, která byla postavena na jediném návrší celého rašeliniště.

Nedaleko Informačního střediska a Střediska environmentální výchovy Stožec vznikl Areál
lesních her, který je jedinečným záze-

těžší hrou je tlučení špačků. Dále
si přítomní budou moci vyzkoušet, jak se točí dřevěná káča, jak
se pohání obruč, či jak se chytají
drápky a cvrnkají kuličky. Akce
se konají v areálu Informačního střediska ve Stožci.

Den pro rašeliniště
Pokud obdivujete šumavskou přírodu a nebojíte se močálů, přijďte pomoci
zdejším rašeliništím. Program revitalizací šumavských mokřadů a rašelinišť,
jehož součástí je tato akce s názvem Den
pro rašeliniště, má dvě části. Dopoled-

mím pro malé i velké návštěvníky. Průvodcem po naučné stezce bude puštík
bělavý, který děti i dospělé naučí poznávat živočichy a rostliny lesního ekosystému. Spolu s puštíkem si návštěv-

Naučná stezka je vybavena 7 informačními panely – v českém i německém
jazyce, které představují nejen historii
a současnost této lokality, ale také zajímavosti o zdejší zvířeně z doby ledové
i o unikátních rostlinách.

Staročeské hry
Vrátit se do dětských let a do dob minulých mohou návštěvníci NP Šumava,
pokud se zúčastní tradičního programu
pro veřejnost s názvem Staročeské hry.
Tato akce se bude během hlavní sezóny
konat dvakrát, a to 18. 7. a 8. 8. 2012 od
14 hodin. Během odpoledne, které bude
plné staročeských her, si budou moci návštěvníci vyzkoušet hry našich babiček
a dědečků – nejoblíbenější a také nej-

Návštěvníky bude po stezce provázet
skřítek Rašeliníček, s kterým se potkají
nejen u zastávek stezky, ale také na samotné trase. Základní údaje o Naučné
stezce Soumarské rašeliniště jsou uvedeny též v letáku (text je opět v českém a německém jazyce), který je volně
k dostání ve všech informačních střediscích na Šumavě.

křižující v létě Šumavu nebo Průvodci
Šumavou jsou rovněž aktivitami, v jejichž organizaci se postupně uplatňuje
širší pohled biosférické rezervace.
Kontaktní adresa pro BR Šumava:
RRA Šumava, o.p.s.
Vladimír Silovský
384 73 Stachy 422
vladimir.silovsky@rras.cz

Bílá stopa na Šumavě
se obrací na podnikatele
Dá se říci, že úprava lyžařských stop
na Šumavě má už slušnou tradici, spojenou s názvem Bílá stopa a pomalu se
bere jako samozřejmost. V posledních
deseti letech zaznamenal záměr využít
mimořádně vhodných šumavských terénů k zimní nabídce běžkového lyžování
prudký rozvoj. Od původně jediné rolby, financované kdysi Regionálním sdružením Šumava, jsme se už dostali ke
slušnému technickému vybavení, včetně digitálního přenosu stavu upravených
stop na internet. Investiční součást celého projektu Bílá stopa je téměř výhradně zajištěna z prostředků obcí a EU (pořízení nových rolb a doprovodného
technického vybavení GPS, server). Rovněž počet upravených kilometrů rok od
roku rostl, až přesáhl na celé Šumavě
500 km a jen na území NP Šumava 350
km. Stále častěji slyšíme, že kvalita na-

BÍLÁ STOPA

tředků nejen listatkem finančních prostředků
mitováno, ale přímo ohroženo. Obce sice
neustále zvyšují svou podporu, ale dostávají se už rovněž na hranici svých
možností. Mezikrajský „štáb“ Bílé stopy učinil několik pokusů motivace uživatelů stop k dobrovolné podpoře (nálepky, odznaky), ale jejich výnos je vůči
celkovým nákladům nevýznamný. Zpoplatnění stop je sice dlouhodobým záměrem, ale ve složité a husté síti upravených stop se nedaří najít funkční
systém a kontrolní mechanismus.
Z rozhodnutí mezikrajského „štábu“
Bílé stopy a výkonného výboru Rady NP
Šumava a po dohodě s mikroregiony Šumava – Západ, Horní Vltava – Boubínsko a Svazkem lipenských obcí se obracíme s naléhavou žádostí o podporu Bílé
stopy na šumavské podnikatele. Jedná
se o pravidelný každoroční příspěvek,

V květnu získalo značku ŠUMAVA
originální produkt® dalších 10 výrobců, s jejichž produkty se můžete seznámit na této stránce. Celkový počet platných certifikátů je v současné
době 81, bližší informace o všech výrobcích najdete na webové adrese:
www.regionalni-znacky.cz/sumava.

Stará řemesla Šumavy –
jarmark
Informační středisko a Středisko environmentální výchovy Stožec zve na
tradiční přehlídku původních řemesel
Šumavy – návštěvníci uvidí nejen zpracování přírodních materiálů, ale budou
si moci tyto produkty také zakoupit. Jarmark se uskuteční ve čtvrtek 2. 8. od 11
hodin ve venkovním areálu IS Stožec.
Návštěvníky Národního parku Šumava zveme také na další programy pro
veřejnost, jejichž aktuální nabídka je
zveřejněna na webu www.npsumava.cz.
Zdroj: Správa NP a CHKO Šumava

linkové svazečky. Svazečky jednodruhové se skládají pouze z jednoho druhu bylinek, vícedruhové svazečky

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

Med ze šumavských
rýžovišť
Nákup přímo u výrobce je možný pouze po předchozí telefonické dohodě.

Náš med vám připomene Šumavu, je
to malá esence divokých lesů, voňavých
luk, květů při březích potůčků. Sladký
dárek dobrým přátelům. Horské lužní
lesy na starých rýžovištích zlata v okolí Sušice jsou opravdovým pokladem

pro naše včely. Důkazem toho je určitě
výborný jarní květový med s jemnou
vůní květin. Za ochutnání stojí také výrazně žlutý med z javorů a pampelišek.
Pokud máte rádi tmavý, pak lesní med
z jedle nebo smrku bude to pravé.

Kontakt: KY.BY zahrada Chlumany
Provozuje Obec Chlumany
Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí
tel.: (+420) 388 329 343, 602 328 400
obec@chlumany.cz, www.kyby.cz

Naše výrobky jsou specifické svou jedinečnou chutí a kvalitou surovin používaných při výrobě. Proto při návštěvě
krásného města Sušice neváhejte navštívit naši prodejnu a určitě si vyberete
podle přání a chuti. Jsme tradiční výrobce vepřového škvařeného sádla, sekané,
hasičských klobás a mnoha dalších vý-

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

o jehož využití a vyúčtování budou přispívající informováni.
Vznikne tím trvalý fond na financování Bílé stopy, který nahradí každoroční a stále méně úspěšné shromažďování
prostředků na nejbližší sezónu. Jsme přesvědčeni, že podnikatelé docení udržení
návštěvnosti Šumavy nejen jako veřejný zájem, ale zároveň zájem svůj.
Svůj příslib každoročního příspěvku
sdělte Regionální rozvojové agentuře Šumava (384 73 Stachy 422), která spolu
s Regionálním sdružením Šumava organizaci a financování Bílé stopy od počátku zajišťuje, a to na e-mailovou adresu:
nyvltova.pavla@seznam.cz.
Jen tak se příští zimu potkáme v Bílé
stopě nejen se svými blízkými a přáteli,
ale i se svými klienty.
PhDr. Jan Stráský, ředitel SNPŠ
Miloš Picek, ředitel RRAŠ
Ing. Zdeňka Lelková, předsedkyně
Mikroregiou Horní Vltava – Boubínsko
Ing. Antonín Schubert, předseda
Mikroregionu Šumava – Západ
Ing. Zdeněk Zídek,
předseda Svazku lipenských obcí

Lidé si je často staví na místa, kde je vítají při příchodu domů. Kromě strašidýlek vyrábím také chaloupky, ručně
stavěné hrnečky, keramické plastiky
a drobné užitkové a dekorativní předměty. Každý výrobek pocházející z mé
dílny je ručně vytvořený originál. Při
své tvorbě se nechávám inspirovat šumavskou přírodou, jejími tradicemi
a lidmi, kteří zde žijí. Často vyrábím na
zakázku.
Kontakt: Ateliér Ivety Kůsové
Pod Viničkami 887, 342 01 Sušice II
tel.: (+420) 606 480 755
ibkus@seznam.cz
www.kusova-keramika.cz

Čerstvě řezané bylinky
z Chluman
Bylinky – jejich pěstování nám přináší zábavu a čerstvě nařezané bylinky
vám naši péči vrátí svou vynikající chutí v domácích pokrmech i nápojích.
V KY.BY zahradě pěstujeme na záhonech více než dvacet druhů bylinek. Tyto
bylinky stříháme a vytváříme z nich by-

Kontakt: Ječmínek s.r.o.
Turnerova chata – Povydří
Poštovní kontakt: 341 93 Rejštejn
tel.: (+420) 376 599 234, 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

V naší kavárně vám nabízíme opravdu poctivé dorty a zákusky, vše vlastní
výroby. K přípravě nepoužívám žádné
směsi ani náhražky, vše si peču úplně
od základu sama, dle svých originálních
receptur. Pochutnat si můžete hlavně na
lehčích ovocných dortech, vynikajících
šlehačkových větrnících, ale i na hutnějších, např. na čokoládovém dortu s lanýžovým krémem ze 70% čokolády

součásti hraček jsou sice vyráběny strojově, ale při dalším zpracování převažuje ruční práce, hlavně při malování,
lepení a montáži hraček. Výroba dřevěných hraček má v tomto místě již více
než šedesátiletou tradici.
Kontakt: MIVA Vacov, s.r.o.
Miřetice 22, 384 86 Vacov
tel.: (+420) 388 431 121
miva@mivavacov.cz
www.mivavacov.cz

Zavařenina, která vám připomene
prázdniny u babičky a její snídaně!
V dnešní době se téměř stává pravidlem,
že průmyslově vyrobený džem označený třeba jako borůvkový, je vyrobený
převážně z jablek, velkého množství
cukru a dochucovadel. Tudy naše cesta nevede. Naše džemy vyrábíme ze šu-

Kontakt: Slunečná kavárna
Blanka Milfaitová
Srní 8, 341 92 Kašperské Hory
tel.: (+420) 604 949 187
blanka@slunecnakavarna.cz
www.slunecnakavarna.cz

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

Spojení přírody a člověka je přirozené a důležité, přináší nám radost a potěšení. Pro mne je tato přirozená symbióza nepostradatelnou součástí života,
a proto mne oslovila možnost tvořit plstěné výrobky z ovčí vlny, která je tradiční surovinou pastevců ze Šumavy.

Horský hotel stojí v nadmořské výšce 924 m n.m. Velká roubená chalupa
s prostornou stylovou restaurací a kou-

zelným okolím zve k odpočinku. K dispozici je 6 komfortních pokojů, každý
s vlastním sociálním zařízením, TV
a připojením k internetu.
Pokoje jsou zajímavě řešeny jako mezonetové. Vynikající, vyhlášená česká
i mezinárodní kuchyně, domácí polévMá tvorba je určena především pro děti,
jelikož je důležité, aby právě ony měly
možnost být ve spojení s přírodou co
nejčastěji. Plstím především věci pro
starší děti – jako dekorace nebo na hraní, ale také oblečení, kabelky a šperky.
Kontakt:
Gabriela Skorunková – GaSko
U Cihelny 337,
381 03 Český Krumlov
tel.: (+420) 776 636 849
info@gaskoart.cz • www.gaskoart.cz

Klenovická keramika
mavských borůvek, malin, ostružin, popřípadě lesních jahod, brusinek nebo
jejich směsí bez použití náhražek, dochucovadel a barviv. Vysokým obsahem
ovoce splňují naše výrobky podmínky
označení „extra džem“. Výrobky plníme do různě velkých sklenic.
Kontakt: Ječmínek s.r.o.
Turnerova chata – Povydří
Poštovní kontakt: 341 93 Rejštejn
tel.: (+420) 376 599 234, 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Šumavská hřibová
polévka

nebo skvělém mrkvovém dortu. A jako
certifikovaná baristka vám k těmto sladkým dobrotám připravím výbornou
kávu. V létě můžete posedět na zahradě, v zimě pěkně v teple u krbu.
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Chata Rovina
Ručně plstěné výrobky
z ovčí vlny ze Šumavy

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

Dorty a jiné zákusky
ze Slunečné kavárny
šich stop se pomalu vyrovnává s kvalitou u našich sousedů a také je častěji potkáváme v našich stopách.
V posledních dvou letech však začaly být překážkou realizace tohoto projektu peníze. Pokud se nepodaří udržet
výši finančního krytí, hrozí zásadní pokles kvality stop, která ve vztahu k jejich délce nemá v ČR konkurenci.
Projekt, jehož roční provozní náklady
již překročily 2 mil. Kč, od počátku financovaly obce, přidaly se oba kraje, ale
významná část potřebných finančních
prostředků byla získávána z evropských
fondů. Tento poslední pramen vlivem
metodických změn v rozdělování unijních zdrojů prakticky vyschl a nelze se
spoléhat na jeho obnovení. Národní park
Šumava nadále provádí letní údržbu lyžařských cest, když po léta tyto cesty na
potřebnou kvalitu a šíři rolby budoval.
V posledním roce provedl i bezpečnostní značení náročnějších úseků. V této
podpoře hodlá pokračovat, poněvadž vnímá svou roli vstřícnosti k návštěvníkům,
ale ani jemu nedovolují předpisy přímou
finanční podporu. Vznikla situace, kdy
dovršené dílo sítě upravovaných stop
a technického zajištění úprav je nedo-

Vyrábíme dřevěné hračky s pohybem,
případně i se zvukem, dřevěné figurky
a drobné dekorační výrobky. Hračky
odpovídají Evropské normě pro hračky
EN-71 a mají certifikát Státní zkušebny. Hračky jsou vyráběny jak v barevném provedení, tak i v provedení přírodního dřeva bez barvení. Jednotlivé

Domácí džem
z lesního ovoce

Kontakt: Michal Schützmeister
Kaštanová 1258, 342 01 Sušice
tel.: (+420) 773 517 515
schutzmeister@iex.cz

Při četbě knih s tématikou šumavského folklóru vznikl nápad na šumavská
strašidla. Všechny pohádkové postavičky pocházející z mé dílny jsou veselé,
protože mají za úkol rozdávat radost.

Dřevěné hračky,
dekorační předměty

(nazývané ve francouzské kuchyni bouquet garni) obsahují alespoň tři druhy
bylinek a někdy se k nim dále přidávají i aromatické druhy zeleniny.

Hasičská klobása, sekaná,
sádlo škvařené

Keramika ze Šumavy

ne je pracovní a odpoledne se koná exkurze do méně známých koutů a mokřadů Šumavy.
Na akci, která se koná v sobotu 21. 7.
a 18. 8. od 9 hodin, je nutné předchozí
objednání na tel.: +420 376 582 734 či
731 530 464. Sraz účastníků je před IC
Modrava, doporučujeme vzít si s sebou
pracovní oblečení i obutí a jídlo.
níci mohou například zahrát na stopaře,
podívají se pod kůru stromů či si vyzkouší, jaké je to být datlem.

…

Seznamte se s pravými šumavskými výrobky

pomínají, že historicky dané kulturní těžiště je právě po okrajích biosférické
rezervace a svým způsobem v širším šumavském měřítku vyrovnává převahu
přírody v centrální části biosférické rezervace.

Letní akce v Národním parku Šumava

Doma na ŠUMAVĚ….
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Polévka ze sušených šumavských hub
se na Turnerově chatě vaří už dlouho.
Pořádná porce přijde k chuti v létě i v
zimě. Naše houbová polévka je vařená
pouze z místních surovin, kdy nejdůležitější složkou jsou sušené šumavské
houby, které pro nás již roky sbírají prozkoušené „holky“ důchodového věku.
Základem pro polévku je silný houbový
vývar, dále brambory, kořenová zelenina, koření a samozřejmě pravá jíška.
Vždy, když polévku vaříme, nezapomeneme ji vařit s láskou. Je-li dostatek hub,
vaříme polévku denně.

Vyrábím převážně jemnou smetanovou keramiku s modrou bordurou a vyrýpávanými motivy. Převažuje řecký

motiv a dále jemné motivy kytiček, srdíček, nebo nejnověji rybiček a šnečků.
Tyto motivy využívám ještě v druhé barevné variaci bílé kávy, která je barevně i stylově univerzální a hodí se téměř
do každého interiéru. Používám ještě
třetí design a to spojení barvy bílé kávy
a zelenkavých proužků, proužků a puntíků. Všechny dekory používám pro celou škálu užitné keramiky: šálky, hrnečky, misky, mísy, konvice, džbány,
cukřenky, meděnky, vázy a květináče
různých tvarů i velikostí.
Kontakt: Ivana Tesárková
Klenovice 1, 383 01 Prachatice
tel.: (+420) 725 851 703
tesarkova1@gmail.cz
http://keramika-sumava-tesarkova.cz

ky, minutkové speciality, ochutnat můžete také buchty nebo chléb z domácí
pece. V létě i v zimě jistě oceníte celoroční možnost venkovního posezení
s kapacitou 60 míst a s dětským hřištěm (pískoviště, houpačky a prolézačky přímo u chaty) a lehátky. Celá restaurace včetně ubytovacích prostor je
nekuřácká. Parkování celoročně před
chatou, obvyklí domácí mazlíčci jsou
vítáni.

Orientační ceník ubytování se snídaní od 500 do 1 100 Kč za noc a osobu.
Děti do 4 let věku zdarma.
Kontakt:
Chata Rovina, s.r.o.
Dobrá Voda 16, 342 01 Hartmanice
GPS: N 49°9‘26.15‘‘, E 13°25‘17.92‘‘
tel.: (+420) 376 395 976, 602 224 249
chata.rovina@seznam.cz
www.chatarovina.cz

Doma na ŠUMAVĚ….

Léto 2012 – číslo 12

…
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost

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

Hotel Annín

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Apartmán 124

Chalupa Katky Neumannové

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

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

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

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

Doma na ŠUMAVĚ….

Léto 2012 – číslo 12

Penzion U Andresů

Pod Churáňovským vrchem

Šumavské apartmány

Ubytování Lutovská

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

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

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

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

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

Penzion na Habeši

Zámek Hrádek

Pension – Biofarma Slunečná

Dvorec Nová Hůrka

Chata Klubu českých turistů

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

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

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

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

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

Wellness hotel Marlin Nová Pec

Aparthotel Šumava 2000

Penzion u Černého kohoutka

U Hojdarů

Chata Kvilda

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

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

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

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

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

V červenci a srpnu bude již popáté
otevřena provozovna v Nezdicích na Šumavě. Můžete zde shlédnout výrobu
skleněných vinutých perel, dozvíte se
o historii výroby skleněných korálků na
Šumavě a o technologii výroby používa-

né v současnosti. Pod vedením zkušené
lektorky si můžete sami vyzkoušet práci na sklářském kahanu. Nezdická provozovna je otevřena každé úterý, středu
a čtvrtek v odpoledních hodinách.
Zájemci, kteří by si chtěli osvojit tuto
techniku, se mohou přihlásit do víkendo-

vého kurzu vinutých perel (více info na
www.wudy.cz). Zároveň nabízíme prostřednictvím našeho e-shopu materiál
a pomůcky k výrobě vinutek. V současné nabídce naleznete sortiment cca 150
barev skleněných tyčinek (lampového
skla), skleněné drtě, millefiore, bižuterní
komponenty apod.
Široká škála barev umožnila vytvořit
bohatý sortiment šperků, které nabízíme
v průběhu celého roku v Galerii u Muzea v Sušici na náměstí. V letošním roce
je možné zakoupit naše výrobky i v informačních střediscích Národního parku
Šumava.
V provozovně v Nezdicích na Šumavě nás můžete navštívit: v červenci
a srpnu v úterý, středu a čtvrtek v době
15 – 18 hodin. Galerie U muzea v Sušici je otevřena denně od pondělí do pátku 9 – 12 a 13 – 17 hodin, v sobotu pak
9 – 12 hodin.

Kde najít tu pravou bránu do Šumavy?
To chtěli zjistit šumavští skřítci, víly, vodníci, čerti a pohádkové bytosti, které žijí
v Pohádkové chalupě v Mlázovech u Kolince, kde mají svoji výstavu. Hledali
a hledali a zjistili, že skoro každé město
nebo zajímavé místo na Šumavě uvádí,
že ta brána je právě u nich. Z jejich pohledu asi ano. Ale kde ta pravá Brána do
Šumavy je? Po dlouhém marném hledání se skřítci rozhodli si tu Bránu postavit. Našli ideální místo na louce za pohádkovým hradem Troškov a skřítčí
rezervací. Tak vznikla „Brána do Šumavy“, kterou slavnostně otevřel sám pohádkový král Zdeněk Troška při návštěvě svého hradu. Každý návštěvník
Šumavy by měl touto branou projít, jinak jako by nebyl na Šumavě.
V chalupě naleznete galerii skřítků,
čertovnu, vodnickou kuchyň, šumavskou
pilu, pohádkový les, skřítčí obydlí a starou čarodějnici. Nově také výstavu po-

Zámek Hrádek v květnu otevřel své
brány a vy si opět můžete prohlédnout
celý komplex s průvodkyní a dozvědět
se o jeho historii i současnosti a dokonce nahlédnete i do budoucnosti. Je také
znovuotevřen park, ve kterém během

náškou o historii loutkových divadel
a poté předvedou jedno ze svých loutkových představení pod názvem „Dřevěný
cirkus“. Expozice se bude skládat z rodinných divadélek, loutek, hlaviček loutek, scénografií a jiných exponátů.

Tel: +420 606 889 532 • www.wudy.cz

hádkových řemesel, šumavských výrobků a služeb – držitelů značky Šumava
originální produkt®“. V areálu pak najdete šatlavu, věštírnu i maňáskové divadlo, Rarášovu stezku, Perníkovou chaloupku, pohádkový golfík, stezku skřítka
Šumavouse, hrad Troškov, skřítčí obydlí v malé pohádkové rezervaci a můžete
vystoupit na královskou vyhlídku.
V červenci a v srpnu zde hraje Královské lidové divadlo tety Terezy, nejen
děti se zabaví v rukodělné dílně a občerstvení u Šnečka se postará o vaše plná
bříška. Můžete se povozit na ponících,
navštívit zámeckou zahradu s malým jezírkem nebo se dobře najíst v country salonu „U Podkovy“.
Otevřeno: duben, říjen: So, Ne a svátky
od 10 – 16 hodin • květen, červen, září:
denně od 9 – 17 hodin kromě pondělí •
červenec, srpen: denně 10 – 18 hodin.
Přijeďte se pobavit, trošičku pobát a zapohádkovat.
www.pohadkovachalupa.cz

jara proběhly velké změny. Přibyly lavičky, atrakce pro děti a nová Naučná
stezka Františka Pravdy. Jedná se o procházku parkem, doplněnou informačními panely s údaji o historii zámku a obce
Hrádek, o těžbě zlata a seznámení s osobností Františka Pravdy, katolického kněze, který působil na zámku.
Co se kulturního programu týče, léto
bude opět bohaté na výstavy, hudební i divadelní vystoupení. Od června bude probíhat výstava pod názvem Stopy poutníků. Na informačních panelech se dozvíte
o poutních tradicích, poustevnách, zázračných studánkách a lázeňství na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku. Výstava potrvá do 12. září. Přes léto přibude
výstava loutek a loutkových divadel, která bude zahájena 5. července a ukončena
31. srpna. Loutky budou zapůjčeny od
mezinárodního loutkového souboru Karromato. Právě oni výstavu zahájí před-

A nyní se již dostáváme ke koncertům.
V zámecké kapli sv. Walburgy se během
léta rozezní Libor Janeček se svým kytarovým recitálem „Od baroka po současnost“, M. Nostitz Quartet, anebo tradiční pouťový pěvecký koncert, na
kterém vystoupí Hrádecký chrámový
sbor. Nesmíme opomenout vystoupení
Karavana Swingers Band nejen se swingovými písněmi k poslechu i k tanci.
Stále vás nenapadá odpověď na otázku, kam v létě na dovolenou? Pomůžeme vám. Na Zámek Hrádek! Již nyní
nabízíme nový akční pobytový balíček
pod názvem „Dovolená podle Vás“.
V čem je tento balíček výjimečný? Jste
to právě vy, kdo si sestaví svoji dovolenou dle svých přání. Stačí si z nabídky
vybrat libovolný počet položek a dovolená může začít dle vaší libosti.

Hotel Jenišov

Penzion Mechovský dvorec

Ubytování u Chladů

Chalupa Pazderna

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

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

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

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

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

Apartmány Braníčkov

Penzion Horská Kvilda

Penzion U Horejšů

Apartmány Eva

Turnerova chata

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

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

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

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

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

Tak jako je různorodá šumavská příroda, její lesy, rašeliniště, barvy v různých ročních dobách, tak různorodé jsou
i nálady, z nichž vznikají mé skleněné
perly. Sklo a jeho výroba neodmyslitelně patří k historii Šumavy už po staletí,
mělo nezanedbatelný vliv na šumavské
lesy a životy mnoha zdejších lidí.
Přijďte si i vy vyzkoušet práci se žhavým sklem a dozvědět se i něco zajímavého z historie sklářství. Letošní novinkou je možnost absolvovat u mne
v Kašperských Horách individuální kurz
výroby vinutých perlí. Vyzkoušet si můžete různé technologie tak, abyste se později mohli lépe rozhodnout, kterou si případně pořídit domů, protože řečeno
slovy klasika…“která jednou zkusí, už
nechce jinak!“.
Stejně jako v loňském roce vás všechny ráda uvítám na svých akcích pro veřejnost, které se již tradičně konají jednou za měsíc na Březnické hájence
v termínech: 16. 6., 18. 7., 9. 8. a 22. 9.

Pro všechny milovníky dýní, chystá
keramická dílna KETTY a obec Chlistov podzimní výstavu těchto oblíbených
plodů. Výstava bude zajímavá tím, že se
jí zúčastní hlavně děti z Chlistova a okolí, které samy vypěstují během léta široký sortiment jedlých i okrasných dýní,
ze semen dodaných firmou SEMO.

Akce je zaměřená právě na děti, podpořit jejich vztah k přírodě a pěstitelství.
Pokud se vám urodí na zahrádce nějaká
zajímavá odrůda, můžete ji samozřejmě
také vystavit a zúčastnit se soutěže o největší a nejzajímavější exemplář. Na vítěze čekají pěkné ceny.
Výstava a zábavné odpoledne pro děti,
rodiče a ostatní návštěvníky – vyhodnocení výpěstků, malování na dýně, občerstvení atd. se uskuteční v sobotu 29. 9.
2012 na zahradě keramické dílny. Následující týden bude možno každý den navštívit tuto výstavu od 10 do 17 hodin.
Po ukončení si vystavovatelé (pěstitelé)
vyzvednou své výpěstky a mohou je použít k dalšímu využití.
Mediálními partnery jsou časopis Zahrádkář a Klatovský deník.
Srdečně vás všechny zveme, těšíme
se na vaši návštěvu a účast v soutěži.
Kontaktní osoba: Květa Korečková, telefon: +420 607 985 206.

Výstava na Horské Kvildě

www.zamekhradek.cz

Centrum volného času Šumava 2000 aneb letní
programy pro děti i dospělé
Na letní prázdniny jsme pro vás připravili v Centru volného času mnoho zajímavých aktivit.
Dětské programy jsou nejen zábavné,
ale i inspirativní a přirozeně rozvíjí dětskou fantazii. Programy jsou mixem růz-

Na webových stránkách Centra volného času www.sumava-volnycas.cz jsme
připravili kalendář akcí, kde zájemci nalezou všechny naše letní programy a aktivity. Možná je také online rezervace vybraného programu!

Obec Horská Kvilda, malířka Blanka Mánková a řezbář Karel Tittl vás srdečně zvou na prodejní výstavu na Horské Kvildě, v domě bývalého řezbářství
č.p. 28. Výstava potrvá od poloviny června do konce prázdnin. Otevřeno denně
od 10 do 18 hodin.
Karel Tittl

Návrat tradice lidových
řemesel v Rabí

Vytvořte si originál

Penzion – restaurace Vyhlídka
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Vyzkoušejte si práci na sklářském kahanu Zámek Hrádek ožije divadlem i koncerty Výstava dýní v Chlistově

Brána do Šumavy vás očekává
Hospůdka „U Horejšů“

…

Řemeslné výrobky z regionu Šumava si nově můžete prohlédnout ve výstavní galerii v prostorách nově zrekonstruované budovy Městského úřadu

vždy ve stejných časech od 11 do 16 hodin. Pro všechny nadšence, včetně těch
nejmenších a pro vyznavače tohoto krásného řemesla zůstává možnost si vytvořit svůj jedinečný originál v srdci čarovné šumavské přírody. I tento rok se
zúčastním jarmarku s neopakovatelnou
atmosférou a spoustou zajímavostí: Stará řemesla Šumavy 2. 8. 2012 ve Stožci, který stojí za to navštívit. Těším se
na vás!
Hedvika Zahálková
Vimperská 392 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 776 376 799
vinute.perle.sumava@gmail.com

ných aktivit, např. výtvarných dílniček,
soutěží, her, cvičení, výletů do přírody,
na farmy a podobně. Novinkou pro děti
v letní sezoně jsou večerní pohádkové
stezky v údolí Zlatého potoka. Trasu
v délce cca 2 km je možné zvládnout
i s kočárkem. Po celé délce trasy jsou
různá strašidla, skřítkové i pohádkové
postavičky. Na konci stezky děti naleznou i sladkou odměnu. Pohádková stezka se bude v létě konat každý čtvrtek –
v červenci od 21:30, v srpnu od 21 hodin.
Podrobnosti a možnost přihlášení najdete na webu centra v kalendáři akcí.
I dospělí si přijdou na své. Mohou se
zúčastnit výletů na zajímavá místa, sportovních aktivit včetně aktuálních trendů
zdravotních cvičení, ochutnávek regionálních specialit nebo jednorázových kurzů (kreslení v přírodě, kurz vaření apod.).

Novinkou Centra pro letošní rok je
1. půjčovna horských elektrokol na Šumavě. Rodičům s dětmi nabízíme i možnost zapůjčení dětské sedačky nebo vozíku. Pokud jste zdatný cyklista a trasa
po kopcovitém terénu pro vás není problém, ale pro vaši partnerku či partnera
je to zlý sen, můžete si půjčit jak standardní horské kolo, tak elektrokolo, které vyrovná vaše výkonnostní rozdíly.
Půjčovna je otevřena od pondělí do soboty v době od 8 do 18 hodin. Nutná je
rezervace horských elektrokol na telefonním čísle +420 376 546 910 nebo na
mailu info@sumava2000.cz.
Těšíme se na vás!
Zuzana Reindlová
Centrum volného času Šumava 2000,o.s.
Náměstí 7, 341 92 Kašperské Hory
www.sumava-volnycas.cz

a Infocentra Rabí. Výrobky si můžete
také zakoupit v přilehlých prostorách staročeského dvorku. V červenci a srpnu,
každý den mimo pondělí, od 9 do16 hodin zde budou v prodeji tradiční rukodělné a unikátní výrobky z přírodních materiálů - dekorace ze sušených květin,
malby, skleněné vinuté perle, řezbářské
výrobky, háčkované krajky, patchwork.
www.obecrabi.cz

Doma na ŠUMAVĚ….
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Poznejte méně známá místa Šumavy:
Pokud ještě nevíte, jak využít volné dny
či víkendy, nabízíme vám zajímavý tip na
výlet. Zavítejte do okolí Strážného a prozkoumejte zdejší krajinu, která ukrývá svá
tajemství. Během cesty můžete narazit na
tajemná až mystická místa s kořeny v hluboké historii, spadající do období, kdy území Šumavy obývali Keltové. Pobyt na čerstvém vzduchu ideálně spojíte s poznáním
a dobrodružným pátráním.
V blízkosti Strážného, jihovýchodně od
obce a severozápadně od Žďárecké a Jelení hory, se vyskytuje řada tajuplných míst,
která jsou spojována s keltským etnikem.
Jedná se o megalitické stavby, jejichž účel
byl převážně kultovní nebo pohřební. Většina z 15 lokalit je v blízkosti Strážného

dochována téměř v původním stavu. Zajímavým bodem výletu se může stát skalní
útvar na zalesněném hřbetu zvaném Homole, na kterém se tyčí dva uměle postavené kameny. Během cesty je možné spatřit poutavé kameny, tzv. „pohanské obry“,
které sloužily k vysledování data letního
slunovratu podle východu Slunce. Oba tyto
kameny jsou považovány za aktivity, to
znamená, že vyzařují silnou energii. Citlivější z turistů se zde tedy mohou plně oddat působení těchto nadpozemských sil.
Tato mystická místa se vyskytují přibližně 5 – 8 kilometrů od Strážného. Většina
cest k nim však není značená turistickými
značkami. Záleží tedy pouze na odvaze
a fantazii turisty, kterému se zde nabízí

možnost téměř bez omezení a bez davů lidí
objevovat přírodou ukrytá tajemství. U většiny z těchto míst je informační tabule
s GPS souřadnicemi daného místa spolu
se souřadnicemi nejbližších zastávek. Poté,

České dárky, internetový obchod

Informační středisko a SEV Stožec

tel.: +420 608 261 754
kstrelcova@gmail.com
www.regionalni-vyrobky.cz

384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014
isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz

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

Sortiment: svíčky ze včelího vosku, šumavské perle,
páteříky a vinuté perly, fotografie ze Šumavy, dřevořezby a přírodní dekorace.

Dárky ze Šumavy

Informační středisko Svinná Lada

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

Informační středisko Alžbětín
Hraniční nádraží Železná Ruda
tel.: +420 376 387 060
isalzbetin@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Sortiment: sirky ze Sušice, šumavské perle, páteříky
a vinuté perly, knížečka – kolibřík, fotografie ze Šumavy.

Informační středisko Idina Pila
osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem)
tel.: +420 388 436 216
isidinapila@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Sortiment: šumavské perle, páteříky a vinuté perly,
knížečka – kolibřík, fotografie ze Šumavy, dřevořezby
a přírodní dekorace.

Informační středisko a SEV
Kašperské Hory

Svinná Lada 21, 384 93 pošta Kvilda
tel.: +420 388 434 180
isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, šumavské perle,
knížečka – kolibřík, fotografie ze Šumavy, dřevořezby
a přírodní dekorace.

Kavárna – vinárna Na Šumavě
Šumavská 31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Sortiment: vltavíny, šumavské holubičky, dárky a drobné bytové doplňky ze dřeva, malované obrázky, ručně
šitá zvířátka a panenky, Rendlovy tyčinky, sušené houby, chodská keramika, občas točené pivo z některých
šumavských pivovarů.

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Sortiment: sirky ze Sušice, kolibříci, malované obrázky, svíčky ze včelího vosku, drobné bytové doplňky
ze dřeva.

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

Muzeum zámek Vimperk
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 411 506
muzeum@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, sirky ze Sušice,
šumavské perle, knížečka – kolibřík, fotografie ze Šumavy.

Obchůdek u Otavy

Regionální informační
ační centrum
Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 737 285 545, +420 376 511 999
ic@horazdovice.cz
horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze dřeva,
malované obrázky, bižuterie, tiskoviny „Pohádková
Šumava“.

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
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, sirky ze Sušice,
šumavské perle, páteříky a vinuté perly, knížečka –
kolibřík, fotografie ze Šumavy, dřevořezby a přírodní
dekorace

Šumavská galerie
Americká 154/I, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207, +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze dřeva,
chodská a kolovečská keramika, svíčky ze včelího
vosku, šumavské holubičky, skleněné vinuté perly,
malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených
rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, soustružené
výrobky ze dřeva, dřevořezby a přírodní dekorace ze
dřeva, háčkované krajky, patchwork, tkané koberce,
bižuterie, fotografie ze Šumavy, broušené sklo, ručně
šitá zvířátka a panenky, textilní výrobky s bylinkami,
keltská keramika, zápalky ze Sušice, samorosty, lenorské malované sklo.

Šumavská řemesla
384 73 Stachy 79
tel.: +420 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplňky ze
dřeva, chodská keramika, kolovečská keramika, svíčky ze včelího vosku, šumavské holubičky, skleněné vinuté perly, malované obrázky, dekorační výrobky ze sušených rostlin, tiskoviny
„Pohádková Šumava“, soustružené výrobky ze dřeva,
dřevořezby a přírodní dekorace ze dřeva, háčkované
krajky, patchwork, tkané koberce, bižuterie, fotografie
ze Šumavy, broušené sklo, ručně šitá zvířátka a panenky, textilní výrobky s bylinkami, keltská keramika,
zápalky ze Sušice, samorosty, lenorské malované sklo.

Turistické informační centrum Stachy

páteříky a vinuté perly, fotografie ze Šumavy, dřevořezby a přírodní dekorace.

plňky ze dřeva, fotografie a knihy ze Šumavy, chodská
keramika, kolibříci – miniaturní knížečky.

Informační středisko Kvilda

Pohádková chalupa

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

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

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

384 73 Stachy 422
tel.: +420 380 120 270
Sortiment: háčkovaná krajka, vazby a dekorace ze suicentrum@isumava.cz
šených rostlin, ručně stavěná keramika keltskou techSortiment: svíčky ze včelího vosku, šumavské perle, nikou, originální bižuterie, dárky a drobné bytové do- www.isumava.cz

Sortiment: svíčky ze včelího vosku, šumavské perle,
páteříky a vinuté perly, fotografie ze Šumavy, dřevořezby a přírodní dekorace.

Informační středisko Rokyta
0,5 km od autokempu Antýgl
tel.: +420 376 599 009
isrokyta@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, sirky ze Sušice,
šumavské perle, fotografie ze Šumavy, dřevořezby
a přírodní dekorace.

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

Informační centrum Retštejn
341 92 Rejštejn 1 • tel.: +420 731 456 411
mima.mathaus@seznam.cz
Sortiment: ručně šitá zvířátka a panenky, řezbářské výrobky, drobné bytové doplňky a soustružené výrobky ze
dřeva, skleněné vinuté perly, svíčky ze včelího vosku,
háčkované krajky, keltská keramika, sirky ze Sušice.

v průběhu 2. století před Kristem vysoké
společenské organizace, jejímž odrazem
jsou opevněná sídliště předměstského
typu – oppida. Existence a samotné vystěhování Keltů z našeho území je dodnes zastřeno rouškou tajemství. Archeologické
nálezy však ukázaly, že se někteří z Bójů
na naše území vrátili. Je tedy možné, že
Keltové představují jeden z etnických základů našeho národa.
Nechte tedy každodenní starosti doma
a vydejte se na výlet k časem nezměněným odkazům dávné historie. Navštivte
místa opředená tajemstvím a oddejte se
pozitivnímu působení uklidňujících mystických sil.
Městys Strážný

®

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

Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 734
iskhory@npsumava.cz
www.npsumava.cz

co se turisté vydají ze Strážného kolem lanovky směrem nahoru do lesa, tak mohou
během dobrodružného hledání využít GPS
souřadnic. Nicméně je nutné dodat, že během tohoto pátrání daleko od civilizace,
může turista navázat natolik blízký vztah
s přírodou jako již dnes málokde.
GPS souřadnice zmíněných slunovratných kamenů jsou následující:
N 48° 54. 486‘ E 13° 40. 536‘
Doba keltská je v úzkém časovém pojetí časována do 6. – 1. století před naším
letopočtem. Na území Šumavy byly však
nalezeny i známky starší – halštatské, datované 8. – 5. století před naším letopočtem. Keltové, reprezentovaní na českém
území zejména kmenem Bójů, dosáhli

Turistická informační centra na Šumavě

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

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

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

…

Turnerova chata
(na trase Čeňkova pila – Antýgl)
341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Sortiment: džem z lesního ovoce, zmrzlina s lesním
ovocem, sirky ze Sušice, sušené houby, ručně šitá
zvířátka a panenky, kolibříci, šumavské holubičky,
fotografie ze Šumavy, malované obrázky, soustružené
výrobky ze dřeva, řezbářské výrobky, drobné bytové
doplňky ze dřeva, dřevořezby a přírodní dekorace, stehýnka z divokých kachen, hřibová polévka, Rendlovy
tyčinky.

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@
mesto-domazlice.cz • www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz HARTMANICE Městské informační
středisko Hartmanice, Hartmanice 40, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 593 059 • ishartmanice@muhartmanice.cz
• www.sumavanet.cz/ichartmanice HORAŽĎOVICE Regionální informační centrum Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice • tel./fax: +420 376 511 999 • mobil: +420 737 285 545 • ic@horazdovice.cz,
horazdovice@ciao.cz • www.sumavanet.cz/ihorazdovice HORNÍ PLANÁ Kulturní informační centrum
Horní Planá, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá • tel.: +420 380 738 008 • info@horniplana.cz • www.horniplana.cz
HORSKÁ KVILDA Informační centrum Horská Kvilda
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk • tel.: +420
388 435 555 • mobil: +420 731 530 388 • infohorskakvilda@gmail.com • www.horskakvilda.eu HORŠOVSKÝ
TÝN Regionální informační centrum Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn • tel.: +420 379
415 151 • info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz CHANOVICE Informační středisko Chanovice,
zámecký areál Chanovice • Chanovice 36, 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 514 164 • ic.chanovice@email.cz
• www.chanovice.cz KAPLICE U ZÁTONĚ Informační středisko Idina Pila
(provoz květen – říjen) •
osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem) • tel.: +420 388 436 216 • www.npsumava.cz KAPLICE Kulturní
a informační centrum Kaplice, Linecká 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 Informační středisko Svazku obcí Chodská liga, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 118 • tel.: +420 379 795 325 • is@klenci.jz.cz
• www.sumavanet.cz/icklenci KVILDA Informační středisko
384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544
• iskvilda@npsumava.cz • www.npsumava.cz LENORA Informační centrum, (provoz květen – říjen) •
384 42 Lenora 36 • tel.: +420 722 498 208 • infocentrum@lenora.cz • www.sumava.net/iclenora LIPNO NAD
VLTAVOU Infocentrum Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou 87 • tel.: +420 380 736 053, 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 Info-centrum 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
(najdete 0,5 km od autokempu Antýgl) • tel.: +420 376 599 009, +420 731 530 437 • isrokyta@
npsumava.cz • www.npsumava.cz SRNÍ Informační centrum Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory • tel.:
+420 774 606 030 • srni.infocentrum@tiscali.cz • www.sumava.net/icsrni STACHY Turistické informační
Regionální sdružení Šumava • 384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270 • icentrum@
centrum Stachy
isumava.cz • www.sumava.net/icstachy • www.isumava.cz STOŽEC Informační středisko a středisko
ekologické výchovy Stožec
384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 • isstozec@npsumava.cz • www.
npsumava.cz SUŠICE Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice • tel.:
+420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice SVINNÁ LADA Informační
středisko Svinná Lada
Svinná Lada 21 • 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180 • isslada@npsumava.cz •
www.npsumava.cz ŠVIHOV Informační centrum Švihov, náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov • tel.:
+420 376 393 244 • infosvihov@klatovsko.cz • www.svihov.cz VIMPERK Turistické informační středisko
Vimperk, nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@mesto.vimperk.cz • www.
info.vimperk.cz VYŠŠÍ BROD Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod • tel./fax: +420
380 746 627 • mobil: +420 724 336 980 • infocentrum@vyssibrod.cz • www.mestovyssibrod.cz ZADOV
Infocentrum Zadov, Zadov 427, 384 73 Stachy • tel.: +420 602 450 804 • info@zadov.cz • www.relaxzadov.cz
ŽELEZNÁ RUDA Informační turistické centrum města Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04
Železná Ruda • tel./fax: +420 376 397 033 • itcruda@sumava.net • www.sumava.net/itcruda ŽELEZNÁ RUDA
Informační středisko 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
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