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Biosférická rezervace Šumava

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Dobrá adresa pro život. Více se dočtete
na stranách 4 a 5.

Značkou ŠUMAVA originální produkt®
se pyšní již 80 výrobců. Nováčky vám
představujeme na straně 3.

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

ZDARMA

www.regionalni-znacky.cz

Příběhy z Fotoateliéru
Josefa Seidela ožívají
na internetu

Střípky odjinud
V Jeseníkách se rodí
první certifikované zážitky

Unikátní dědictví, které zanechali významní českokrumlovští fotografové Josef a František Seidelovi, se nyní dostalo na internet. Odkaz, který čítá na 140
tisíc negativů a pozitivů z let 1884 až
1997, je už takřka kompletně zveřejněný v nové fotobance Musea Fotoateliér
Seidel (MFS). Na adrese www.seidel.cz
má k historickým snímkům přístup každý, aniž by musel přijet do Českého
Krumlova.

Lidé si v této databance mohou najít
své předky, spatřit tvář měst a vesnic
před sto lety, poznat vývoj řemesel a hospodářství nebo vidět obrázky běžného
života ve městech i na venkově. Nejvíc
snímků pochází z Českokrumlovska
a Šumavy, ale lze najít fotografie z mnohem většího území sahajícího od západu k jihovýchodu Čech, do Rakouska
i Německa.

Josef Seidel, který bývá označován za
nejvěrnějšího kronikáře Šumavy, zachytil pohnuté dějiny 20. století a řadu již
neexistujících míst. Digitalizace jeho
díla má velký mezinárodní význam. „Databanka s ohromným bohatstvím snímků vrací vzpomínky na společné soužití národů podél hranice. Pomáhá rodinám
rozesetým po celém světě poznat své
předky a místa, odkud pocházejí,“ řekl
Ing. Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, který dům s ateliérem včetně rozsáhlého
díla od roku 2005 vlastní a spravuje.
Zdroj: Českokrumlovský rozvojový
fond, spol. s r.o.

Jako první region v České republice budou Jeseníky certifikovat „zážitky“, neboli služby v cestovním ruchu (mimo
stravovacích a ubytovacích) vázané na
konkrétní lokalitu nebo tradiční akci.

Přijeďte lyžovat do Bílé stopy
Azurová obloha, jiskřivý vzduch s poletujícími přemrzlými vločkami, dokonale vysoustružená stopa, jemný svistot lyží a všude kolem nádherná ztichlá
šumavská krajina. Prostě idylka. Možná takhle si většina milovníků lyžařské
turistiky představuje svoji vysněnou návštěvu zimní Šumavy. Počasí zatím naštěstí zajistit nemůžeme, ale pořád zbývá řada věcí, jež vyžadují naši péči, aby
se náš sen o prožitku zimní přírody stal skutečností. Jaké jsou tedy novinky
před nadcházející zimou?
V rámci společného projektu Bílá stopa Šumava vzniká systém, jenž by měl
přinést vyšší kvalitu pro lyžaře i pomoc
obcím. Protahování stop dosud převážně
leželo na bedrech obcí a i po posílení ze
zdrojů mimo region obce zůstávají hlavním garantem údržby. O co tedy konkrétně jde?
Poměrně zásadním způsobem měníme
strategii údržby stop v regionu jako celku. Nově se zaměřujeme na tzv. šumavskou magistrálu vedenou národním parkem od Železné Rudy až po Novou Pec,
včetně jejího připojení z nástupních míst
v obcích. Na ní chceme plně garantovat
vysoký standard údržby, abychom jako
region mohli hostům nabídnout jistotu
dobré služby. Asi si řeknete, kdo to ale zaplatí? Díky iniciativě Správy NP do hry
vstupuje nový partner – Česká spořitelna,
a.s., jež je připravena se podílet na podpoře projektu Bílá stopa Šumava. Tyto
prostředky se stanou základem pro vytvoření vícezdrojového „Bílého fondu“, z něhož bychom chtěli dlouhodobě podporovat lyžařskou turistiku na Šumavě.
Další zdroj financování, jenž, jak věříme, nevyschne ani pro letošní rok, jsou
příspěvky krajských samospráv. Jihočeský a Plzeňský kraj si jsou dlouhodobě vě-

domy, že hlavní podíl lyžařů na
Šumavě se rekrutuje právě
z jimi spravovaných regionů.
Z těchto prostředků plánujeme
podpořit lyžování i mimo tradič-ik
ní a silná střediska lyžařské turistiky
na okraji národního parku a v chráněné
krajinné oblasti. Jako agentuře s celošumavskou působností nám jde o zajištění
nabídky v rámci celé Šumavy.
V letošním roce, kdy byly obcím oznámeny změny v budoucím rozpočtovém
určení daní, platí více než kdykoli jindy,

že malé peníze jsou také peníze. Namísto technicky komplikovaného systému
povinného placení za vstup do lyžařských
stop se chystáme oslovit lyžaře, aby dobrovolně podpořili systém, jejž užívají,
např. zakoupením stylizovaného skleněného těžítka s logem Bílé stopy nebo for-

mou dárcovské DMS (podrobnosti naleznete na str.5). Na iniciativě jedné
každé obce zůstává i nadále, jakým způsobem dokáže oslovit místní podnikatele
v cestovním ruchu ke spoluúčasti na nabídce pro své společné hosty. Ke zprůhlednění objemu peněz, jež jsou do
hledn
lyžařské turistiky vkládány, by
ly
určitě také přispělo, kdyby se
např. při parkování host dozvěděl, že z parkovného osmdesát
kkorun jde polovina na údržby
lyžařských
stop. Obdobně by
lyž
mohly fungovat poplatky za ubytování od ledna do března.
Abychom nemluvili jenom o penězích,
jakkoli jsou důležité. Pro letošní zimu
chystáme společně se Správou NP
a CHKO a šumavskými obcemi zlepšení
standardu informovanosti lyžařů. V obcích by se měly objevit nové informace
o nástupních místech do stop a tato místa budou v terénu označena. Po roční odmlcezačne fungovat informace do mobilu o aktuálním stavu lyžařských stop.
Slibně se vloni rozvinuly speciální okruhy pro vyznavače bruslení, určitě tomu
tak bude i letos. A kdo nechce strojově
upravenou stopu, nalezne i tuto nabídku
v informačních letácích, jež vydáváme
pravidelně před každou zimou. Stejně tak
i propluhované cesty pro pěší.
Jedinou věc, kterou zatím neumíme
ovlivnit, je množství sněhu. Určitě se ale
společně těšíme, že jej pro lyžování bude
dostatek.
Miloš Picek, ředitel RRA Šumava

První držitele regionální značky v kategorii „zážitků“ by měla vybrat certifikační komise do konce listopadu, a to na
základě pilotní verze kritérií. Při jejich
tvorbě se vycházelo jak z poznatků z certifikace ubytovacích a stravovacích služeb, tak i z praktických zkušeností provozovatelů a návštěvníků zajímavých
zařízení a akcí v území jesenické regionální značky. Certifikát JESENÍKY originální produkt® v kategorii zážitků budou moci získat takové služby, akce nebo
atraktivity z území Jeseníků, které jsou
svým způsobem jedinečné, nepoškozují
životní prostředí a certifikovaný zážitek
má potenciál rozvíjet návštěvníky, ať už
ve smyslu poučení, nebo překonání osobních hranic.

Regionální značky kvality
v rámci visegradské
spolupráce a vzdělávání
pro venkov
Asociace regionálních značek je zapojena jako partner do dalšího mezinárodního projektu „Regional brands of quality“, jehož cílem je sdílení zkušeností se
značením regionální produkce a jeho
využitím ve prospěch rozvoje regionů
mezi partnery ze Slovenska, Maďarska,
Polska a České republiky. Na konferenci, která se konala ve druhé polovině října v maďarské Tatě, naváže vydání společné publikace, a zároveň se připravují
i další projektové záměry s výhledem až
do roku 2020.
ARZ se podílí také na vzdělávacím
projektu spolufinancovaném z ESF v OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt Doma na venkově, který realizuje spolek OTAVAN, se zaměřuje na
tradiční i nové možnosti venkovského
prostoru. Vzdělávání probíhá až do léta
2013 formou seminářů a dalších návazných aktivit na Strakonicku, Písecku,
Blatensku a Vodňansku. Program složený ze šesti základních modulů přináší
pozvání ke společnému zastavení, zamyšlení, poznávání i tvoření, a především
zasvěcené pohledy na život na vesnici,
na jeho kořeny, hodnoty, úskalí i příležitosti. Více informací a termíny konání
jednotlivých vzdělávacích akcí najdete
na www.na-venkove.cz.
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Doma na ŠUMAVĚ….

Ski&Bike Špičák – sportovní i rodinné lyžování
na rozšířených sjezdovkách

Ski&Bike Špičák na Železnorudsku na letošní zimu dokončil největší proměnu a modernizaci sjezdovek za posledních 40 let.
Podstatně rozšířené tratě (o 30 tisíc m2),
nyní vhodné i pro carvingový oblouk, byly
vybaveny nejmodernějšími systémy zasněžování a novými rolbami – můžete se tak
těšit na kvalitnější sníh. Zrychlí se úpravy
sjezdovek a jejich povrch déle vydrží i větší nápor sjezdařů.
Šumavský Špičák si nadále drží úroveň
nejlevnějšího pětihvězdičkového TOP střediska v ČR. Z nejvíce frekventovaných jízdenek stojí celodenní pro dospělého v hlavní lyžařské sezoně 540 a pro mládež 365
korun, rodinná celodenní pro dvě dospělé
osoby a neomezený počet vlastních dětí
1220 Kč. Výrazné slevy mají lyžařské školní kurzy. O víkendech a svátcích pendluje
mezi parkovišti v okolí areálu (Kaskády,
hotel Karl) zdarma skibus.
Celková délka sjezdovek je 8,5 kilometrů, 80 % z nich lze zasněžovat technickým

sněhem. Areál má 5 hlavních sjezdovek:
černou – Šance (nejprudší v ČR se sklonem 100%/45°), dvě červené – U Zalomeného, Slalomová, dvě modré – Lubák, Turistická, a areál pro děti a začátečníky včetně pohyblivého koberce a zábavního parku.
Proslulá je lyžařská škola s nejlepšími instruktory v oblasti, nabízející i víkendové
kurzy. Přepravu zajišťuje čtyřsedačková
lanovka (kapacita 2400 osob/hodinu, délka 1272 m) a 10 dalších vleků s celkovou
kapacitou 6400 osob/hodinu.
Na www.spicak.cz lze online objednat
ubytování ve zdejších hotelech a penzionech. Ubytování v kombinaci se slevami
na skipasy nabízí např. hotely Horizont,
Čertův Mlýn a Bohemia. Zájemci o skialpinismus si mohou nově zapůjčit vybavení v lyžařské půjčovně. K dispozici mají
7 skitouringových tras o délce 48 km, čtyři z nich vedou přes Ski&Bike Špičák. Na
jeho vrcholu a v celé dolní části areálu je
k dispozici volná wi-fi síť.
Ski&Bike Špičák

O historii i současnosti někdejšího lamberského
panství se dozvíte v Žihobeckém zámku
Muzeum Lamberská stezka
se nachází v Žihobcích
(Kašperské Hory 12 km, Sušice 13 km) v prostorách
tamního zámku. Veřejnosti
bylo zpřístupněno v květnu
2012 a zaměřuje se především na historii zdejšího
kraje. Žihobce patří mezi
nejstarší sídla Pošumaví.
První zmínka o obci pochází již z roku 1045 z doby počínající středověké kolonizace kraje prosazované především
kláštery.

Žihobecký zámek byl postaven v roce
1688 v raně barokním stylu, až do roku
1815 ale nebyl trvale obydlen. Nastálo se
sem přestěhoval Karel Eugen Lamberk,
který původně sídlil se svou manželkou
Bedřiškou ve Steyru. Tam se ale necítili
šťastni, protože jim zemřelo 5 dětí, a tak
se rozhodli pro změnu prostředí. Zdejší
kraj se jim velice zalíbil, v nedalekých Nezamyslicích dokonce nechali vystavět rodovou hrobku pod kaplí sv. Erazima a převezli sem vzácné náhrobní kameny z původní hrobky v Salcburku. Z osmi jejich
dětí se dožil dospělého věku jen nejstarší
Gustav Joachim. Gustav cestuje mezi rakouským sídlem Steyrem a Žihobcemi. Při
jedné cestě do Žihobec potkává Kateřinu
Hrádkovou, dceru šafáře, do které se zamiluje. Žije s ní i přes nevoli příbuzných

a má s ní devět nemanželských dětí. Svoji milenku si
nakonec bere roku 1855 ve
strašínském kostele za ženu.
Gustav s Kateřinou pak měli
po svatbě ještě jednoho
syna. Všichni synové byli
uznáni za legitimní, ale neměli nárok na dědictví. Po
smrti Gustava Joachima museli ze zámku odejít a veškeré vybavení zámku s sebou odvezli. Do dnešních
dnů se dochovala pouze část kachlových
kamen.
Více o historii nejen Žihobec, ale i okolních obcí, které kdysi patřily do lamberského panství, se dozvíte v naší expozici.
Součástí muzea je rovněž rekonstrukce zámeckého interiéru 19. století. Nechte se
unést představami a vraťte se s námi do
časů velké lásky „Černé Káči“ a Gustava
Joachima. Zdejší zámecká půda je významná přítomností vrápence malého, což je
druh netopýra, který je chráněný. V místech, kde se vyskytuje, je zřizována evropsky významná lokalita soustavy Natura
2000. V Žihobcích žije 13 druhů netopýrů – i o nich je část expozice, která je věnovaná přírodě.
Kromě stálé expozice se v přízemí našeho muzea nachází dva výstavní sály, ve
kterých jsou instalovány sezonní výstavy,
a multifunkční sál vybavený počítačem
s projekčním zařízením, včetně internetového připojení. V tomto sále nabízíme možnost pořádat přednášky, semináře a další
aktivity.
Otevřeno máme i v zimě, a to od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00. Přijďte se
k nám ohřát a odpočinout si od zimních
radovánek.
Více na www.zihobce.eu/muzeum

…

Zimní Železnorudsko vás nezklame
Železná Ruda je největší turistické středisko na Šumavě. Svou nadmořskou výškou 754 – 1214 m. n m. poskytuje ideální podmínky k prožití příjemné dovolené, kterou lze na Železnorudsku využít
opravdu různě. Kromě lyžařských areálů
jako je Špičák, Pancíř, Samoty, Belveder
a nad Nádražím, můžete navštívit jen pár
kilometrů od hranic Velký Javor či menší sjezdovky. Na své si přijdou i milovníci bílé stopy, neboť v celé oblasti najdete
kolem 80 km udržovaných běžeckých
stop. Horkou novinkou je též 7 skitouringových tras, mnohým návštěvníkům udělají radost procházky na sněžnicích. K dispozici jsou také půjčovny sportovního vybavení, možnosti občerstvení i wellness
centra.

V Železné Rudě se nebudete nudit ani
v případě, že na svahu či ve stopě právě
řádí pravá vichřice. Můžete se uchýlit pěkně do teplíčka Muzea Šumavy, kde se seznámíte nejen s historií významného sklářského rodu Abele, prohlédnete si sbírku

skla, které se na Šumavě kdysi vyrábělo,
ale také se třeba dozvíte, co jsou to umrlčí prkna. Za návštěvu stojí i Muzeum historických motocyklů, kde mají v zimě
otevřeno každou středu, či expozice „Historie lyžování na Železnorudsku“ a menší geologická expozice „Český kráter“.
Sladkou odměnu nejen za sportovní výkony vám nabídnou tři známé cukrárny,
z toho ta „Pohádková“ poskytne vašim
dětem možnost vyřádit se v oddělené herně, ovšem za vašeho dohledu od kávy či
sklenky dobrého vínka. V těsném sousedství lze navštívit i „Muzeum pivovarnictví“ a „Strašidelnou knajpu“. Pokud byste chtěli ochutnat nějaké místní výrobky,
navštivte železnorudský pivovar Belvedér, Cukrárnu Caffé Charlotte nebo Řeznictví a uzenářství Šneberger. Jejich výrobky získaly certifikát ŠUMAVA originální produkt® a budou třeba také pro vás
novým gurmánským zážitkem.
Ale vraťme se ještě jednou do přírody
a ke sportu. Romantické duše jistě ocení
vyjížďky na saních tažených koňským
spřežením. Zkrátka nepřijdou ani vyznavači bruslení a třeba i krasobruslení, v nedalekém Regenu je na zimním stadionu
3x týdně volné bruslení a každou sobotu
disco na ledě. Na závěr bychom rádi pozvali na zajímavou akci všechny vyznavače pohybu v krásné přírodě na sněžnicích: 16.1.2013 se koná již 12. ročník přechodu Královského hvozdu Šumava 2013.
Bližší informace vám rádi poskytneme
přímo v Turistickém informačním centru
v Železné Rudě na Klostermannově náměstí 295 (telefon +420 376 397 033,
www.sumava.net/itcruda).
Těšíme se na vaši návštěvu, přejeme
mnoho hezkých zážitků v zimní sezoně.
Vítejte na Železnorudsku!
TIC Železná Ruda
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Zeptejte se místních

Co se peče na Vánoce
na Šumavě?

Anýzové perníčky
Rozpis: 400 g hladké mouky,
140 g moučkového cukru, 60 g másla, 2 vejce, 2 lžíce medu, 2 lžičky mletého anýzu, 1 lžička strouhané citronové kůry, 1 lžíce kakaa (nemusí být),
1 lžička jedlé sody, na potření 1 vejce,
na ozdobení bílková poleva.

Postup: Smísíme mouku s cukrem,
přidáme sodu, koření a citronovou
kůru. Vajíčka promícháme s medem
a vlijeme do suché směsi. Vypracujeme tužší těsto a necháme do druhého
dne odpočinout. Vyválíme plát asi
3–4 cm silný a vykrajujeme různé
tvary. Upečeme v horké troubě a trochu zchladlé perníčky potřeme rozšlehaným vajíčkem. Necháme několik
dnů odležet a pak zdobíme bílkovou
polevou.
Recept od paní Květy Korečkové
z knihy České Vánoce v kuchyni

Od adventu k máji – Horní Planá žije tradicemi
Hornoplánské papírové jesličky

Živý betlém

Originální papírový betlém, znázorňující
Horní Planou, byl poprvé vystaven k zahájení adventu v rodném domku Adalberta Stiftera v roce 2008 a po celé adventní
a vánoční období v kostele svaté Markéty. Všechny části jesliček malovali děti
a žáci hornoplánských základních škol,
mateřské školky a dětského domova pod
vedením svých učitelů a vychovatelů. Scenérie je zimní město v současnosti. „Místem narození“ je Stifterův rodný domek,
před kterým je umístěna Svatá rodinka.
Postavy jsou také současné, děti malovaly sebe, své rodiny, kamarády, učitele, vychovatele… A samozřejmě se nad celým
dílem vznáší betlémská hvězda.

Poprvé se uskutečnil v roce 1995 v atriu
rodného domku Adalberta Stiftera a v současnosti se odehrává u kostela svaté Markéty v Horní Plané. Koná se vždy v předvečer Štědrého dne u příležitosti rozsvěcování Betlémského světla, které jako
symbol pokoje a dobré vůle každoročně

Adventní lidový jarmak „u Stifterů“
Advent bývá v Horní Plané zahájen v sobotu před první adventní nedělí jarmarkem ve Stifterově rodném domku. V celodenním programu je předvádění regio-

v tento den od roku 1990 přivážejí místní hasiči. Jde o amatérské představení
s jednoduchým dějem, založeným na
ztvárnění klasických betlémských scén od
narození Ježíška až po klanění Tří králů.
Významnou součástí je hudba a zpěv lidových koled a vánočních písní.

V Horní Plané masopust držíme...
...ku radosti, ku zdraví, na obveselenou,
pro sousedskou pospolitost, pro dobrou
vůli a jak káže starý mrav…
Masopustní veselí se do Horní Plané
vrátilo v roce 2006. Průvod začíná tradičně ráno v 8 hodin u radnice žádostí rychtáře o masopustní právo u starosty města.
Součástí této místní masopustní ceremonální a místní rukodělné tvorby a řemesel
a lidový trh s dárky k Vánocům i k Mikuláši. Neodmyslitelnou součástí jsou pohádková vyprávění, po celý den je možné pochutnávat si na tradičních dobrotách,
zapojit se do tvůrčí dílny nejen pro děti...
To vše v duchu nadcházejícího adventu
a pohostinné a přátelské atmosféry – letos 1. prosince.

nie je přehlídka masopustní gardy a rychtářské mudrování. Poté se za bujného veselí a doprovodu muziky vydává na svou
celodenní pouť městečkem pestrý průvod
maškar. V průvodu dovádějí vedle tradičních masek i desítky každoročně nových
a nových masek, které se většinou účastníci sami vyrábějí. Dům od domu se odehrávají tradiční zastavení s promluvou
rychtáře, tanečními kolečky, přáními, skoky na zdraví, taškařicemi a rozpustilými
scénkami, za což bývají všichni náležitě
pohoštěni „něčím k snědku“ i “něčím na
zdraví“. Tradičním obřadem „střílením
medvěda“ bývá průvod zakončen večer
opět u radnice. Večer pokračuje rej na masopustní maškarní tancovačce. Termín odbývání masopustu v Horní Plané je sobota před popeleční středou. Radujme se,
neb masopust opět přibližuje se … 9. února 2013. A to nám věřte: „Tanec o masopustu je poloviční zdraví!“

A když se zima krátí...
V roce 2012 se ve Stifterově památníku
uskutečnila o velikonočních svátcích výstavka kraslic s velikonoční dílnou. V roce
2013 se k tomuto tématu vrátíme na Bílou sobotu 30. března. A přesně na den
o měsíc později zveme na Filipojakubskou slavnost ve znamení jara se stavěním máje.
Zdroj: Lenka Hůlková,
Památník – rodný dům Adalberta Stiftera
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Turisty potěší nové publikace
o Šumavě a Českém lese

Největšími devizami Plzeňského kraje je kromě piva krásná zalesněná oblast
Šumavy a Českého lesa. A právě tyto destinace představuje Plzeňský kraj ve
svých nových propagačních materiálech, které pomohou turistům poznat lépe
tento region.
Šumava od nepaměti láká turisty. Ne
nadarmo se jí říká „zelená střecha Evropy“. Se sousedním Bavorskem je největším souvislým lesním komplexem v celé
střední Evropě. Vždyť i název Šumava
v sobě skrývá pravoslavné slovo šuma,
které znamená hvozd nebo hustý les. Turisté Šumavu vyhledávají jak v létě, tak
v zimních měsících. Procházky, nordic
walking, výlety na kole, výšlapy do výšek, lyžování, to vše k šumavské krajině
prostě patří.

propagační materiál v úvodu obsahuje všeobecné informace týkajících se historie,
památek, tradic, zvyků, řemesel, lidové
architektury, přírody a její ochrany, turisticky zajímavých míst a možností sportovních aktivit. „Průvodce nabídne 24 doporučených turistických tras pro různé
cílové skupiny – pěší, cyklisty, lyžaře, vodáky pro všechny věkové kategorie, ale
také rodiny s dětmi i zdravotně handicapované“, doplňuje Ilona Šnebergerová.
Turisté jistě v publikaci ocení fotografie,
mapy a další praktické informace, např.
délku trasy, možnosti občerstvení, parkování, adresy a kontakty na informační centra atd. Vhodným doplněním průvodce je
i speciální nabídka různých akcí a prohlídek pro každé roční období. Každá trasa
navrženého výletu obsahuje mapový výřez pro lepší orientaci a také dvě až čtyři
doprovodné fotografie. Průvodce bude
k dispozici na IC Plzeňského kraje.
Více informací o všech vydávaných
materiálech najdete na turistickém serveru
Plzeňského kraje – www.turisturaj.cz.

Tipy z nové turistické mapy:

• Hauswaldská kaple u Srní
V letošní turistické sezoně přišla na svět
nová mapa Šumavy a také image publikace. Šumava se tu představuje v celé své
kráse a pomáhá turistům lépe poznat tuto
krásnou krajinu. „Jde vůbec o první mapu
vydanou Plzeňským krajem, která představuje Šumavu jako kompaktní turistickou oblast, tedy její severozápadní část
včetně oblasti jižních Čech a bavorského
příhraničí a je doplněna o region Českého lesa“, uvádí Bc. Ilona Šnebergerová,
vedoucí oddělení CR na Plzeňském kraji. Pro představu, kam vyrazit, vám poslouží stručné informace o volnočasových
aktivitách v této lokalitě. Tipy tu najdou
všechny věkové kategorie, příznivci pěší
i cykloturistiky, vyznavači adrenalinu,
sportu, milovníci historie a tradic, kulturních památek, přírodních krás apod. Plzeňský kraj zároveň vydal image publikaci s názvem Šumava, Český les a bavorské příhraničí. Šumava se tu představuje
v celé své kráse. Na 28 stránkách najdete
atraktivní fotografické snímky z různých
ročních období doplněné stručnými popisy a krátkými úvodními texty ke každé
kapitole. Šumava zde prezentuje své přírodní krásy, architektonické památky, tradici řemesel, turistické aktivity apod. Informace doplňuje i mapka prezentovaných
lokalit.
Současně vychází i nový Průvodce Šumava, Český les a bavorské příhraničí,
který představí různé turistické trasy nejen v centrální části Šumavy s přilehlým
Českým lesem, ale zcela cíleně i s přesahem do její jižní části a také Bavorského
lesa. Jako celek je tato lokalita prezentována na 95 stranách nového průvodce jako
turisticky velmi atraktivní region. Nový

Výjimečné poutní místo opředené legendami o zázraku uzdravení, nazývané též
„šumavské Lurdy“, tvořila od roku 1820
kaple postavená v blízkosti pramene s léčivou vodou. Roku 1957 byla kaple zbořena a její základy byly roku 2005 spolu
s pramenem nově upraveny.

…

Co se přes zimu vaří v Šumavském pivovaru Vimperk?
Šumavský pivovar Vimperk od svého otevření v srpnu 2010 postupně uvedl kromě
standardních piv českého typu (světlé, polotmavé a tmavé) i řadu piv jiných, která
jsou na „čtvrté pípě“. Jsme rádi, že byla
vesměs úspěšná a stala se oblíbenými a
můžeme si na nich v restauraci Šumavského pivovaru znovu pochutnat.
Během Adventu a Vánoc bude na čepu
tradičně vánoční medový speciál 15° a od
ledna do Velikonoc si můžete zajít na již
také tradiční zimní zázvorový speciál 13°.
Od Velikonoc do léta si budete moci připomenout poslední novinku, tzv. Märzenbier 14°, kterým Šumavský pivovar obnovil tradici vaření tohoto piva ve Vimperku.
Vimperk jím býval proslavený a novodobě vařený skutečně uspěl – u hostů i u odborné poroty Jarní ceny českých sládků
2012. Toto polotmavé spodně kvašené pivo
14° se vaří z tzv. vídeňského sladu.
V létě 2013 je v plánu návrat k pivu pšeničnému a jistě přibude i nějaká novinka.

Vimperská piva ale mají tradici skutečně hlubokou – pivo se ve Vimperku vařilo již v raném středověku. A právě tuto
nejstarší historii připomněl Šumavský pivovar Vimperk, když ve spolupráci s Břevnovským klášterním pivovarem sv. Vojtěcha v Praze předvedl koncem srpna na
nádvoří zámku ve Vimperku postup vaření piva v raných dobách. Vaření vzbudilo
značný zájem (staré kádě, topení dřevem,
scezování přes slámu, divoký chmel).
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

Turnerova chata má své kouzlo i v zimě
A ta už brzy přijde! Nejdříve barevné spadané listí přikryje cestu podél Vydry a pak
celou krajinu pokryje krásný běloučký
sníh! Změní se i klientela Turnerovy chaty. Běžkaři si už zase budou sušit rukavice a čepice u krbu a promrzlá těla zahřívat
horkým grogem. Pokud je sněhu dostatek,
najdou protaženou běžkařskou stopu z Antýglu až k nám. Tuto zimu se k nám můžete vypravit i po žluté značce ze Srní přes
obnovený most přes řeku Vydru.
Abstinenti mají u nás nejraději horké
pečené čaje s celým ovocem. Lívance s teplým žahourem ze šumavských borůvek
v zimě pohladí žaludek. A pro vyhládlé
jedlíky máme, kromě proslulé hřibové polévky z letošní výjimečně bohaté sklizně
hub také osvědčená stehýnka z divokých
kachen na polotmavém pivě Klostermann
se slaninou a medem. Jako novinku chystáme na zimu svátečního houbového kubu
s uzeným masem. Pamětníci mohou porovnat chuť současného Šumavského bylinného vína s tou, kterou pamatují z dob
svého mládí.

• Vchynicko-tetovský kanál

Kanál spojující Vydru a říčku Křemelnou
vznikl v letech 1799–1801 pro plavení
metrového dříví. Měří 14,4 km, výškový
rozdíl je 190 m. Technická památka.

No a děti se mohou už třetí zimu potěšit s Matýskem – vydrou malou, vychovanou u nás od malého mláďátka, původem
z Asie (Aonyx cinerea). Matýsek nemůže v zimním období zůstat ve venkovním
výběhu, proto žije ve velké kleci s námi
uvnitř chaty. Naše osmičlenná psí smečka
dobráckých bobtailů si sníh ohromně užívá – mají přece teplé chlupaté kožíšky Maxipsa Fíka a zvědavě na vás budou civět
zpoza své ohrady.
V zimě nám čas více dovolí si popovídat s hosty. Zajímáme se o historii chaty
a jsme vždy vděční za podrobné informace od pamětníků, kteří chatu zažili před
mnoha lety. Rádi poradíme, kam se vypravit do blízkého okolí třeba na běžkách a dosyta si užít jiskřivého sněhu. Ale kdyby
snad venku zrovna svištěla fujavice, můžete učit naše papoušky Koka a Pepíčka
novým slovíčkům anebo si pohladit mainské mývalí kočičky tak podobné rysím
mláďatům.
Jsou ovšem i tací, kteří teprve poté, co
se od hořícího krbu uprostřed lesa propojí se světem notebookem, dovedou vysadit z pracovního tempa zklidněni, že firma
funguje i bez nich. Chápeme je, a proto
máme WIFI. Nabízíme také nové suvenýry – malá balení džemů z lesního ovoce,
které se vaří přímo u nás v kuchyni. Těšíme se na všechny zimní hosty, a věříme,
že od nás budou odcházet nejenom nasyceni, ale také plni zážitků.
Všichni z Turnerovy chaty
www.turnerovachata.cz

• Podvodní pozorovatelna Mrákov,

Novinky z ateliéru Jany Wudy

• Ekofarma Rybník

V letošní letní sezoně jsme v ateliéru Jany
Wudy i v naší dílně v Nezdicích na Šumavě uvítali mnoho návštěvníků, kdy se mohli blíže seznámit a sami vyzkoušet výrobu
vinutek na sklářském kahanu. Poprvé byla
možnost prohlédnout si a zakoupit naše
korálky a šperky vyrobené z nich v galerii
U Muzea na sušickém náměstí a v infocentrech Národního parku Šumava. Návštěvníkům tímto děkujeme za jejich přízeň.

Lomeček
Pozorování bohatého podvodního života
ve starém kamenolomu umožňuje největší podvodní kabina v ČR. Koupání, galerie sochařských děl.
Farma zaměřená na ekoagroturistiku nabízí různé druhy ubytování. Chov skotu,
koní, ovcí, pštrosů, nutrií a dalších drobných zvířat. Půjčovna sportovních potřeb.

Tipy z nového průvodce
Šumava, Český les a bavorské
příhraničí:

• Turistická trasa pro běžkaře –
Strážný – Zadní Zvonková
Tip na běžkařský výlet, plánovaný jako
celodenní, lze považovat za poslední úsek
Šumavské magistrály. Lyžaře provází jižní části pohoří a seznamuje je s krajinou
podél Teplé a Studené Vltavy až k horní
části vodní nádrže Lipno. Pro mnohé zájemce bude přitažlivá kvůli menší návštěvnosti a klidnějšímu rázu.
Zdroj: Plzeňský kraj

Prostřednictvím těchto řádků bychom
vás chtěli seznámit s dalšími novinkami,
které připravujeme v následujících měsících. Začátkem listopadu rozšíříme sortiment e-shopu www.wudy.cz, kde v současné době najdete nabídku potřeb pro výrobu

vinutých perel (širokou škálu barev lampového skla, pomůcek pro výrobu, bižuterní komponenty apd.) o sekci jednotlivých vinutek a šperků vyrobených z nich.
V klidu domova si tak budete moci vybrat
z naší nabídky a potěšit své blízké originálním šperkem k letošním Vánocům. Pokud si nebudete jisti, který konkrétní šperk
máte vybrat, můžete zakoupit dárkový
poukaz. Přibližně od února (bude upřesněno na www.wudy.cz) je v Sušici v galerii
U Muzea připraven pracovní prostor, kde
si budete moci pod vedením lektora vyzkoušet vlastní výrobu korálků na sklářském kahanu (návštěvu je nutno předem
domluvit na tel. 606 889 532). Zkušenější
zájemci si budou moci domluvit pronájem
tohoto místa. I nadále pořádáme víkendové kurzy výroby vinutých perel, více informací naleznete na www.wudy.cz/kurzy.
Dílna v Nezdicích na Šumavě bude opět
přístupná v červenci a srpnu 2013.
Kontakt: www.wudy.cz
Jana Wudy, tel. 606 889 532,
provozovny: nám. Svobody 39, Sušice
• Nezdice na Šumavě 34, Sušice
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Seznamte se s pravými
šumavskými výrobky
V říjnu získali značku ŠUMAVA originální produkt® další výrobci, s jejichž
produkty se můžete seznámit níže. Všech
80 certifikovaných výrobců najdete na
www.regionalni-znacky.cz/sumava.
A pokud vás zajímá o jejich výrobě více,
můžete si poslechnout zajímavé 8 minutové reportáže z návštěv u jednotlivých
certifikovaných
výrobců, které
pravidelně vysílá Český rozhlas České Budějovice (www.
rozhlas.cz/cb) a jsou uloženy v jeho webovém archivu pod názvem „Seznamte se
s pravými šumavskými výrobky“.
Takto označené výrobky je možno zakoupit
přímo u výrobce na uvedené adrese.

Pohlednice Šumava
Sběratelské retro pohlednice vás provedou po krásách i životě Šumavy. K myšlence nabízet milovníkům Šumavy retro

pohlednice nás inspiroval náš velký koníček – sbírání historických pohlednic.
A právě srovnání současné pohlednicové
produkce a historických snímků mistrů
Seidelových, Josefa Wolfa, nakladatele
Joži Pospíchala či například Maxe Jonáka nás přivedlo na myšlenku vzdát hold
všem výše zmiňovaným i nezmiňovaným
dokumentaristům staré dobré Šumavy.
Každý jednotlivý druh pohlednice vydáváme pouze v jediném nákladu (obvykle
500 ks), to znamená, že po vyprodání nebude již možné pohlednici objednat.
Kontakt: Jan Papaj
Lipno 39 • 382 78 Lipno nad Vltavou
tel.: +420 731 822 598
info@pohledysumava.cz
www.pohledysumava.cz (
e-shop)

Vinuté berušky a otavské perle
Tajil se mi dech, když jsem v dětské ručce poprvé sevřela z Otavy vylovený korálek (tzv.páteřík). Později jsem následovala své rodiče skláře, ale teprve když pod
mýma rukama zazářila křehká beruška,
přála jsem si, aby odletěla potěšit i mé blízké. Jejich radost mi byla inspirací pro další broučky a korálky…

Otavské perle vznikají podobně jako
před několika staletími páteříky s tím rozdílem, že na jejich výrobu nepoužívám
sklářskou pec, ale plynový sklářský kahan.
Jejich výroba začíná namočením ocelové
tyčky do kaolinu a následným tavením skla
nad sklářským kahanem. Roztavené sklo
vinu na ocelovou tyčku a tvořím různé tvary za pomoci nářadí, které se zdobí skleněnou nití různými technikami do konečné podoby. Po této fázi přichází na řadu
pomalé zchlazení v nádobě s granulátem.
Nedílnou součástí je kompletování hotových perlí na různé materiály a do různých
podob. Můžete se též přijít podívat na samotnou výrobu nebo si sami vytvořit svůj
originální kousek v mé skromné dílně.
Nákup je možný jen po předchozí telefonické
dohodě s výrobcem.

Kontakt: Alena Kyrálová
Pod Svatoborem 1269 • 342 01 Sušice
mobil: +420 603 322 227
e-mail: alca.kyralova@seznam.cz
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www.br-sumava.cz

Dobrá adresa pro život

Životní cesty

V příloze letního vydání novin Doma na Šumavě jsme se vám pokusili přiblížit, o čem
jsou nebo by měly být biosférické rezervace, a čím jsou pro nás lidi přínosné. Společně jsme se také zamýšleli, proč nás všechny tak přitahuje šumavská krajina. Dnes
bychom se chtěli více podívat na to, jak je to v této jedinečné krajině s člověkem.
Člověk je tvor společenský. Bylo tomu tak od počátku, kdy se shlukoval do prvních
tlup potulujících se krajinou ve snaze o přežití. Je tomu v o to větší míře i dnes, kdy je
nás na planetě již více než sedm miliard. Loňský rok byl v dějinách lidstva údajně prvním, kdy více lidí žilo v městském prostředí než na venkově. Tím více roste úloha cest
v jejich odvěkém fyzickém významu i nově, ve významu moderním – virtuálním.
Pohlceni našimi problémy života na Šumavě, začínáme nějak ztrácet náhled na území jako celek. Cesty, jež po staletí spolehlivě přiváděly obyvatele Šumavy k sobě, jakoby se dnes rozcházely a zdánlivě nikam nevedly. Na příkladu šumavských cest bychom proto rádi ukázali, jak chceme i s jejich pomocí přispět k naplnění cíle naší
biosférické rezervace – udržitelnému způsobu života na Šumavě.

Inspirující šumavská krajina dala vyniknout mnoha osobnostem své doby,
z nichž někteří se do její historie zapsali natrvalo. Je nespravedlivé činit výčet těch „nej“, vždy na někoho zapomenete nebo někoho nedoceníte. Není ani
možné rozsoudit, kdo v jakém oboru či
v jaké době Šumavě více prospěl. Každý si snadno vzpomeneme na osobnosti
jako Karel Klostermann, Adalbert Stifter,
Josef Váchal, Josef Rosenauer, ale byla
i méně známá jména v dějinách Šumavy,
jež by k nám mohla z historie promlouvat. Současníci to mají vždy těžké, neboť
jejich možnost se nějak historicky znemožnit je dosud živá a možná.

věka. Asi to s námi na Šumavě nebude
ještě tak docela zlé, mnohé z nich se vrací díky péči ke své bývalé kráse. I tady
rádi přispějeme.

Cesty k sobě
Vedle nedělních svátků se slavily a naštěstí ještě mnohde přetrvávají, svátky
spojené s poutí. Nejedná se ani tak o kolotoče a doprovodné atrakce, jež si většina z nás v této spojitosti vybaví, byť
i ty k pořádné pouti patří. Místní poutní
slavnosti ve výroční den vysvěcení kostela nebo o svátku patrona i v dnešním
poměštělém venkovu stále žijí.

Od lidí k lidem
Po staletí byla pro venkovského člověka
nejdůležitější cesta na pole, louku nebo
k lesu, kde kultivací krajiny získával obživu. Optimální, k půdě přirozeně šetrná
cestní síť, usnadňovala obyvatelům každodenní kontakt s krajinou. Krajinou, jíž
hospodář využíval a zároveň dlouhodobě
uzpůsoboval ke svým potřebám.
Z našeho dnešního pohledu téměř idylická představa byla ve skutečnosti docela drsným zápasem o živobytí. Přesto,
nebo právě proto, si naši předkové vedle každodenní dřiny udržovali odvěký
řád svěcení sedmého dne, kdy odpočívali po své práci a vydávali se ke společné návštěvě kostela. Se stejnou pravidelností pak chlapi společně popili v místní
hospodě, probrali vše potřebné, aby se
pak všichni stejnými cestami vraceli do
svých hospodářství. Mnohé kostelní cesty byly osázeny alejemi. To, co dnes ob-

divujeme jako významný krajinotvorný
prvek, bylo ve svém původním smyslu
ryze pragmatickou ochranou proti slunci, větru, sněhu. Krása přišla tak nějak
mimochodem.
Dnes je maloplošné zemědělské hospodaření zřejmě až na místní výjimky
minulostí a nedělní cesty do kostela také
nejsou příliš ušlapané. Přesto stojí za to,
abychom alespoň část krajinného odkazu udrželi i pro naše potomky. Chceme
proto v biosférické rezervaci podporovat
projekty, jež napomohou uchování starých alejí, obnově alespoň některých starých cest a úvozů, i když jejich praktický význam pro dnešního člověka už asi
není velký. Přinejmenším z úcty k půdě.
Křížky na rozcestích, boží muka,
kalvárie a kapličky jsou rovněž němí
svědkové života v krajině. Ač je jejich
původní poslání mementa pro mnohé
z dnešních lidí již skryto, ony zde přesto
stojí, odkázány na pomoc dobrého člo-

Většinou již jen od našich babiček se
můžeme doslechnout o jejich společném putování do vzdálených svatých
míst Mariazell, Lurd nebo naší Svaté Hory u Příbrami. Tyto dálkové cesty
propojovaly přirozeně a ze zcela pragmatických důvodů jednotlivá sídla na
poutní cestě, zde se poutníkům dostalo
možnosti získání jídla, popř. i noclehu.
Dnešní „poutní turistika“ je jiná. V důsledku objektivního nedostatku času potřebného k vykonání pouti v ten jedině
správný čas daný kalendářem, není již
kladen takový důraz na docílení místa v čase konkrétního svátku, ale obrací poutníkovu pozornost spíše k jeho
vlastnímu nitru. Tolik potřebné zklidnění může dnešní poutník nalézt na poutní
Vintířově cestě, Via Nově nebo Svatojakubské cestě, jež všechny procházejí Šumavou. Navazují na tradici starých
poutních cest a pro místní poskytovatele služeb představují stejnou příležitost jako před léty. Tyto poutní cesty by
mohly podpořit i vznik účelových spo-

lečenství lidí okolo nich, jako je to běžné v Německu nebo Rakousku. Poutní
cesty a s nimi spojené aktivity jsou a určitě i nadále budou předmětem podpory
v biosférické rezervaci.
Užitečné adresy:
www.poutnicesta-vianova.cz

Cesty do krajiny
Cesty k udržení života na Šumavě jsou
prezentovány různě, v jednom se nicméně všechny shodují. Bez ohledu na
to, zda se nám to líbí, do jaké míry jsme
v něm zapojeni nebo jím ovlivněni, hlavním způsobem, jak udržet život na Šumavě, je, a velmi pravděpodobně i bude,
cestovní ruch. Ne všichni se však shodují, jak by měl tento cestovní ruch vypadat. V podstatě existují dvě hlavní cesty. Cesta nekontrolovaného investičního
rozvoje, jež za cenu zkonzumování krajiny může dočasně přitáhnout masovou
klientelu nebo delší cesta šetrného využívání rozptýlených místních zdrojů
uchovávající krajinu jako to nejcennější, co můžeme hostu nabídnout. Je zbytečné rozebírat, jakou cestu a s ní související formy podpory chce biosférická
rezervace preferovat.
Cesty do krajiny jsou cestami k objevování dosud poněkud opomíjené krajiny šumavského podhůří, pokusem
o přesměrování největší turistické zátěže mimo území již tak exponovaného
národního parku. Na pěší turisty, cykloturisty nebo v zimě lyžaře čekají i zde
a nabídka je mnohdy pestřejší. Projekty jako Bílá stopa na Šumavě, pojednávající celou širší Šumavu, jsou ukázkou
směru, jímž se chceme jako biosférická
rezervace orientovat.
Užitečné adresy: www.bilastopa.cz

Osobnostní potenciál Šumavy, a zde
zejména jejího podhůří, je významný právě z hlediska jeho uplatnění v cestovním
ruchu. Projekty kopírující Váchalovy malířské pouti, výpravy za Klostermannovou divočinou nebo toulání se ve stopách
obecního slouhy okolím Stach jsou přesně tou investičně nenáročnou nabídkou
pro naše hosty, na níž se chceme podílet. A proč ne právě s již zmíněnými významnými současníky. Možná i oni se
jednou stanou legendami.
Užitečné adresy: www.javornik.cz,
www.lamberskastezka.cz

Cesty
k sousedům
Většinou, když mluvíme o Šumavě,
máme na mysli naši, českou část Šumavy. Zde je dobré připomenout onen
v úvodu zmíněný a trochu chybějící nadhled. Bavorský les je od naší Šumavy neoddělitelný, jakkoliv jsou veřejnosti účelově předkládány teze o zcela odlišných
podmínkách přírodních i společenských.
Prostě tady je. Ve střední Evropě není obdobné přeshraniční území, jež by se obdobným způsobem navzájem ovlivňovalo a prolínalo.
Stejně jako si postupně obě části jednoho společného těla hledají cestu k lepšímu vzájemnému propojení v otázce
péče o přírodu, v předstihu jsou již dávno realizovány společné projekty turistického využití území. Nedávný projekt
skleněné archy, společně školení strážci
přírody a průvodci, navazující projekty
dopravy hostů území nebo již zmíněná
poutní cesta Via Nova představují základ
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pro posílení vize společného života. Spolupráce starostů a jejich účast na společných akcích je již běžnou věcí.
V silné konkurenci evropských turistických regionů není z pohledu společné nabídky potenciál Šumavy zdaleka
vyčerpán. Budoucností budou společné

Doma na ŠUMAVĚ….

projekty partnerů z obou stran hranice,
z nichž každý má co nabídnout a vzájemně se doplňují. Právě podpora spolupráce na mezinárodní úrovni je jednou
z našich priorit.

Užitečné adresy: www.isumava.cz,
www.regionalni-znacky.cz

I cesta je cíl…
ného prostředí pro udržení života na Šumavě. Příkladem může být právě nosná ekonomická aktivita - cestovní ruch.
Ten už dávno není jenom o dobré posteli
a dobrém jídle, jakkoliv jde o věci příjemné, ale o vytváření ucelené nabídky pro
hosty, jež k nám s očekáváním přijíždějí. Naše konkrétní představa je pomáhat
vytvářet vhodné podnikatelské prostře-

Za zážitky se zvířátky do Národního parku Šumava
Král lesa – takovou přezdívku si
získal od šumavských lesníků
jelen, který pravidelně tráví zimu
v přezimovací obůrce na Srní. Má
nejsilnější parohy na západní straně
Šumavy. V době shozu, na začátku roku
2012, měly velké štěstí děti ze Strážova
na Klatovsku, které shoz viděly přímo
z pozorovacího místa v přímém přenosu.

Oba parohy šumavského krále lesa
vážily něco okolo sedmi kilogramů. Mají
velké množství výsad, krásně tvarovanou
a rozložitou korunu. Loni na pozorovací
obůrku na Srní dorazilo více než 1300 lidí.
Oproti předchozím letům to byl několikanásobný nárůst. Zájemci se mohou objednat na mailu jiri.kec@npsumava.cz, nebo
na telefonu 376 599 225. Podrobnosti se
dozví přímo od průvodce.

štolky obecné, nebo kalouse ušatého, která se zranila o dráty elektrického vedení.
Stanici můžete navštívit ve středu
od 8 do 14 hodin. Po dohodě na
telefonu 731 530 223 je návštěva
možná téměř kdykoliv. Na stejném telefonním čísle můžete také
ohlásit zraněné zvíře.

Léčí zraněná zvířata a ta, která to zvládnou, zase vrací zpátky do divoké přírody – to je hlavním úkolem stanice pro
handicapovaná divoká zvířata, kterou
provozuje Správa NP Šumava v Klášterci u Vimperka. Zvířata, která kvůli těžkým zraněním nemohou do divočiny, tu
zůstanou navždy a mohou se na ně chodit dívat děti i dospělí jako do zoologické zahrady. Zájem je veliký. Stanici navštěvují i přírodovědné kroužky, jejichž
členové tu mohou shlédnout krátké filmy
o léčení zraněných zvířat.

Největším lákadlem je mládě rysa ostrovida, kterého v říjnu srazilo auto u Solné
Lhoty. Uzdravuje se skvěle a v záchranné
stanici doufají, že ho na jaře vrátí zpátky
do lesa. Během léta se podařilo do přírody vypustit několik dravců či sov. Volně
létat zase mohou například mláďata po-

IS Stožec. Objednávat se můžete na telefonu 731 530 470 nebo 388 335 014.

Pár tipů z programů
pro veřejnost
• 16. 1. 2013 (18–22 hodin)
Historie lyžování na Šumavě
Poutavé vyprávění s promítáním historických fotografií o počátcích lyžování
na Šumavě. IS Kašperské Hory. Přednášející Emil Kintzl. Bližší informace
na telefonu: 376 582 734, 731 530 284.

Nenuďme se doma

jektu se počítá i s odpočinkovou zónou
ve formě lesního palouku, z něhož bude
návštěvník pozorovat nejen promítanou
oblohu, ale i rozmanitý život v horském
lese. Děti si přijdou na své při dobrodružné prohlídce modelu mraveniště a s kulíškem nejmenším nahlédnou do dutého
stromu. Slavnostní otevření je naplánované na 17. prosince 2012.

Výlety na sněžnicích
Sněžnice – nový fenomén, který během
posledních let objevují turisté na Šumavě. Ještě loni se výlety na sněžnicích pořádaly většinou na Kvildě. Pro příští rok
už bude více výletů organizováno také
na Stožci, na Svinných Ladách a v Kašperských Horách. Výlety jsou pořádány
vždy pro zhruba patnáctičlenné skupiny.
Na společný výlet si mohou účastníci
sněžnice zapůjčit za symbolický poplatek 30 Kč na osobu. Výletní trasy měří
zhruba pět kilometrů a nejsou náročné.
Při výletu se turisté dozví další informace o šumavských zajímavostech, historii dané lokality nebo o výskytu místních zvířat.
První výlet na sněžnicích kolem Stožce se uskuteční 3.1.2013, v 9:00 hod od

Nevíte co s přečtenými novinami? Naučte se plést košíky, ošatky i jiné dekorativní, ale i užitkové předměty z papírů. IS Stožec. Přednášející: Veronika
Hričovská. Bližší informace na telefonu: 388 335 014, 731 530 466.

• 24. 1. 2013 (17–18:30)
Kouzla a proměny Boubína
Co se o Boubíně běžně nedozvíme? Povídání doprovázené fotografiemi nám
přiblíží spoustu zajímavostí z nejstarší
přírodní rezervace na Šumavě. Středisko ekologické výchovy Vimperk. Přednášející Jan Tláskal. Rezervace na telefonu: 388 450 210, 731 530 276.

Více informací najdete na webových
stránkách www.npsumava.cz a také v brožuře Programy pro veřejnost, která bude od
prosince k dispozici ve všech informačních
střediscích Správy NP a CHKO Šumava
a vybraných šumavských infocentrech.
Zdroj: Správa NP a CHKO Šumava

Biosférická rezervace nenabízí vyřešení všech problémů na Šumavě, jsme
mnohem skromnější. Chceme jen hledat
a podporovat, co lidi spojuje a to pomáhat rozvíjet. Zajímají nás společná řešení vycházející z úcty k názoru druhého.
Nečekáme na zázrak, nepřijde.
Co můžeme, je vydat se na cestu. Naše
nová adresa: www.br-sumava.cz
Vladimír Silovský

Bílá stopa na Šumavě

Finanční příspěvky
na Bílou stopu Šumava

• 18. 1. 2013 (17–19 hodin)

Ve stanici pro handicapovaná
zvířata žije i mládě rysa
ostrovida

dí formou projektů při zprostředkování
zkušeností z obdobných regionů v rámci naší země i blízké střední Evropy. Ke
spolupráci chceme také oslovit vědecké
instituce a univerzity s žádostí o pomoc
při zavádění nových technologií.
Biosférické rezervace jsou celosvětově
pokládány za místa, kde stojí za to hledat, jak je udržitelným způsobem rozví-

Pro příznivce běžeckého lyžování
zajišťuje Regionální rozvojová
agentura Šumava o.p.s., v úzké
spolupráci s Regionálním
sdružením Šumava, Správou
NP a CHKO Šumava, Jihočeským a Plzeňským krajem
a v neposlední řadě s dotčenými
mi
obcemi a městy pravidelnou údržbu
běžeckých tras, ale také další doprovodné produkty:

V novém informačním středisku
na Kvildě bude mraveniště
Informační středisko Správy NP a CHKO
Šumava na Kvildě se od začátku září
kompletně rekonstruuje. V prvním patře
vznikne velký přednáškový sál se studovnou a knihovnou. V přízemí bude prostor
pro zcela novou expozici s těmi nejmodernějšími prvky. Návštěvníci se mohou
těšit na obrazové efekty, které se budou
v různých částech infostřediska promítat na stěny, strop, či podlahu. Mezi lákadla bude jistě patřit i virtuální 3D model
Šumavy na velké dotykové obrazovce.
Na ní bude možné rozkliknout zhruba
30 míst s detailním popisem, fotografiemi a krátkými videosekvencemi. V pro-
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jet. Zkušenosti z blízkých biosférických
rezervací v Německu, Rakousku nebo
Polsku nemusí být přejímány plošně,
ale všude je něco, co stojí za to ověřit.

Cesty k informacím
Nechceme-li ze Šumavy učinit pouhý
skanzen obsluhovaný stárnoucím obyvatelstvem, musíme hledat, jakým způsobem zde udržíme mladé lidi. Je to trochu
začarovaný kruh. Region potřebuje mladé a vzdělané lidi s rozhledem a vlastní
vizí života na Šumavě, na druhé straně
je zde pro ně dosud problémem nalezení odpovídajícího uplatnění.
Jednou z našich hlavních aktivit při
koordinaci aktivit biosférické rezervace
bude tedy i pomoc při vytváření vhod-

Dvaadvacaterák znovu
ukáže své paroží

…

Nově je možné finančně přispět na Bílou stopu Šumava:
• prostřednictvím zakoupení skleněného valounku „těžítka“ s logem Bílá
stopa Šumava (prodejní cena je 100 Kč,
z toho 70 Kč bude použito na úpravu
lyžařských tras).
• zasláním DÁRCOVSKÉ SMS (cena
jedné DMS 30 Kč, na Bílou stopu přispějete 27 Kč).
Náklady na údržbu lyžařských běžeckých tras na Šumavě, které hradí obce,
jsou cca 2,5 mil. Kč/sezónu a náklady,
které nesou lyžařské areály, jsou dalších
min. 500 tis. Kč. V současné době nemají obce možnost čerpat dotace z EU
na údržbu lyžařských stop, proto jedinými příspěvky jsou dotace od Krajských
úřadů Plzeňského a Jihočeského kraje
(tyto příspěvky činí 10% z celkových nákladů).

Mapky lyžařských stop
Tyto mapky jsou vydávány každoročně.
Obsahují aktualizované mapové podklady a užitečné kontakty na subjekty v daném území. Jsou k dispozici bezplatně
na informačních centrech v regionu,

nebo ke stažení na webových stránkách
Bílá stopa.

Webové stránky
W
N adrese www.bilastopa.cz
Na
nnajdete aktuální zpravodajství
a bbližší informace o běžeckém lyžování na Šumavě a o projektu Bílá
žován
stopa Šumava.

Novinky na portálu
Nová verze portálu www.bilestopy.cz
kromě standardních funkcí jako je online zobrazování aktuálně upravených
běžeckých stop je do aplikace doplněno mnoho nových informací: stanice
Horské služby, informační centra, parkoviště, restaurace a občerstvení, aktuální teploty a další.

• SMS info
Služba SMS info nabízí informaci
o úpravě stop prostřednictvím SMS
zpráv
• Geolokace
K výše uvedené službě SMS info byla
doplněna další služba, tzv. Geolokace. Tato služba přímo v prohlížeči mobilního telefonu v mapě, kde jsou současně zobrazeny upravené stopy,
zobrazí vaši aktuální polohu.
Příznivcům běžeckého lyžování přejeme mnoho sněhu a příjemné zážitky
v „Bílé stopě Šumava“.
Regionální rozvojová agentura
Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení
Šumava
384 73 Stachy 422
tel: +420 380 120 262 (242)
e-mail: info@rras.cz
www.bilastopa.cz, info@bilastopa.cz
www.bilestopy.cz, info@bilestopy.cz
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší stále většímu zájmu. V současné době má značku ŠUMAVA originální produkt® již 30 provozovatelů.
Podrobnější informace hledejte na našem webu www.regionalni-znacky.cz/sumava.

Šumavský pivovar s restaurací

Hotel Annín

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Apartmán 124

Chalupa Katky Neumannové

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

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

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

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

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

Hospůdka „U Horejšů“

Penzion U Andresů

Pod Churáňovským vrchem

Šumavské apartmány

Chata Rovina

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

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

Penzion – restaurace Vyhlídka

Hotel Jenišov

Penzion Mechovský dvorec

Ubytování u Chladů

Chalupa Pazderna

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

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

341 92 Srní – Mechov 181
tel.: +420 376 324 063, +420 721 305 352
info@sumava-penzion-srni.cz
www.sumava-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
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ / PROSINEC 2012 – DUBEN 2013
PROSINEC 2012
do 23. 12. 2012 Vánoční trh / KLATOVY, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / Tradiční rukodělné výrobky • Více info na webu
www.muzeum.klatovynet.cz

do 4. 1. 2013 Jak jsi krásné neviňátko / KLATOVY, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / Výstava betlémů z regionu Plzeňského kraje • www.muzeum.klatovynet.cz

do 6. 1. 2013 Advent a Vánoce / ČESKÝ KRUMLOV / Čas adventu je

12. 12. 2012 Výšivka rybími šupinami / KLATOVY, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / Seminář o lidové technice zdobení
oděvů • www.muzeum.klatovynet.cz

12. 12. 2012 Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem / KLATOVY, náměstí / Od 17 hodin vystoupí Duo Dubnička-Lahoda • www.klatovy.cz

12.–19. 12. 2012 Vánoce na náměstí / SUŠICE, náměstí Svobody /
Řemeslné trhy s bohatým podvečerním programem •
www.okraslovacispoleksusice.cz

naplněn řadou krásných setkání – rozsvícení vánočního stromu, koledy, mikulášská nadílka, Ježíškova pošta, příjezd Bílé paní • www.ckrumlov.cz/highlights

13. 12. 2012 Seminář aranžování vánoční výzdoby / KLATOVY /

do 28. 2. 2013 Výstava Netopýři / ŽIHOBCE, muzeum / Rozmanitost

13. 12. 2012 Toulky starou Šumavou / VOLARY / Jaroslav Pulkrá-

netopýřích druhů v ČR, způsob jejich života i problematika ochrany • www.zihobce.eu/muzeum

bek – promítání starých pohlednic a fotografií, od 17
hodin ve společenském sále • www.mestovolary.cz

do 24. 3. 2013 Výstava obrazů Norberta Schmitta / Zámek DUB /

14. 12. 2012 Na stříbrné pavučině / SUŠICE, KD / Loutkové diva-

Seminář pořádá Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše •
www.muzeum.klatovynet.cz

1. 12. 2012

Vánoční trhy / VIMPERK / Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, zvonkový průvod, hudební vystoupení, občerstvení • www.info.vimperk.cz

14. 12. 2012 Beseda s Annou Freimannovou a Andrejem Krobem o Václavu Havlovi / KLATOVY, Galerie U Bílého

1. 12. 2012

1. 12. 2012

1. 12. 2012

9. – 12.2.2013 Masopust / ČESKÝ KRUMLOV / Obnovená tradice lido-

kolem skitouringu, včetně večerního závodu na Pancíř. Tel.: 376 397 273, 376 397 033

vé masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným
procesím masek, provázeným pouličními divadelníky,
kejklíři a muzikanty • www.ckrumlov.cz/highlights

Vánoční trhy / VOLARY / Zahájení hudebního vystoupení skupiny Zámecké Trio v 9 hodin, předpokládaný
konec ve 13 hodin • www.mestovolary.cz

15. 12. 2012 Vánoční zabijačka / VOLARY / Tradiční staročeská

Advent s Českými drahami / Zámek KRATOCHVÍLE /
Od 17 hodin vánoční koncert lovecké hudby a chrámového sboru • www.netolice.cz

ŠICE, Gymnázium – Smetanův sál / V 15, 17 a 19.30 hodin Sušický dětský sbor • www.susicesds.cz
akce, kde si budete moci zakoupit tlačenku, jitrnice,
jelita, ovar s křenem, klobásy i zabijačkovou polévku,
od 8 hodin • www.mestovolary.cz
kovský závod v superobřím slalomu na sjezdovce č.1
• www.spicak.cz

Setkání u kaple sv. Barbory / ŽELEZNÁ RUDA / Tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, od 14 hodin. Tel.: 376 397 185
Pohádkové pivo pro rok 2013 / ŽELEZNÁ RUDA, Hotel a pivovar Belvedér / 5. ročník mezinárodní pivovarské soutěže od 13 hodin, Mikulášská zábava od 19 hodin. Tel.: 376 397 016

Vánoční dobročinný bazar / KLATOVY / Od 9 do 18
hodin na nádvoří před dominikánským klášterem,
výtěžek z této akce bude určen pro denní stacionář •
www.mksklatovy.cz
Adventní koncert / ŽIHOBCE, kostel / pěvecký sbor

2. 12. 2012

1. Adventní koncert / PRACHATICE / Slavnostní za-

bijačkové hody, řemeslné dílny, adventní koledování,
zámecké nádvoří 9–15 hodin. Koncert: L. Brabec,
D. Hůlka, dětský pěvecký sbor Kvítek Horažďovice od
18 hod., kostel sv. Petra a Pavla. Tel.: 376 547 557

2. 12. 2012

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu / SUŠICE,
náměstí Svobody / Pořádá Sušické kulturní centrum,
tel.: 376 528 686

2. 12. 2012

2. 12. 2012

4. 12. 2012

5. 12. 2012

S čerty nejsou žerty / PRACHATICE, náměstí / Tradič-

7. 12. 2012

Zahájení výstavy Šárky Zadákové a Petry Brázdilové – Kůže na skále / KLATOVY, Galerie U Bílého jednorožce / výstava potrvá do 27. 1. 2013 • www.gkk.cz

Vánoční pohádka / HORAŽĎOVICE, kino / Loutkové
představení pro děti. Začátek představení v 17 hodin •
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Jízda historickým vlakem / ČESKÝ KRUMLOV – ČESKÉ
BUDĚJOVICE / Akce u příležitosti 20. let v UNESCO •
www.ckurmlov.cz

9. 12. 2012

9. 12. 2012

26. 12. 2012 Vánoční koncert / VIMPERK, MěKS / Začátek koncer-

Cyklus koncertů a zapálení druhé adventní svíce na
adventním věnci na Velkém náměstí v Prachaticích •
www.kisprachatice.cz

tu v 18 hodin. Vystoupí Jaroslav Svěcený a Václav Mácha • www.meks-vimperk.com

couzská komedie hraná snad na všech pódiích světa,
od 17 hodin • www.mestovolary.cz

9. 12. 2012
9. 12. 2012

26. 12. 2012 Vánoční koncert – Poslední stéblo / SRNÍ, kostel /

4. 1. 2013

26. 12. 2012 Zimní otužování / VIMPERK, Vodník / začátek ve13.33

Adventní trhy / KLATOVY / V 10 a ve 14 hodin zvon-

26. 12. 2012 Štěpánský běh / PRACHATICE, městský stadion /

10. 12. 2012 Don Quijote / VIMPERK, MěKS / Osobitá úprava kla-

28. 12. 2012 Vánoční koncert / HOJSOVA STRÁŽ, kostel / V kostele

sického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica +
Satinský • www.meks-vimperk.com

s vynikající akustikou vystoupí Pellant Collegium. Tel.:
376 361 227

BŘEZEN 2013

Novoroční ohňostroj / VIMPERK / Přijďte s námi uvítat Nový rok 2013, od 18 hodin • www.vimperk.cz
Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:

5.1.2013

Psí Vojáci / PRACHATICE, MĚSTSKÉ DIVADLO / Koncert
legendární pražské kapely • www.prachatice.cz

6. 1. 2013

Vánoční koncert se Svatoborem / HRÁDEK U SUŠI-

1. 3. 2013

11. 1. 2013

Příchod tří králů / ČESKÝ KRUMLOV, náměstí Svornosti / Tříkrálová sbírka české katolické charity, sfouknutí vánočního stromu. Malý happening jako důstojná
tečka adventu • www.ckrumlov.cz
Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:

1.– 31.3.2013 Štít města Prachatic / PRACHATICE / Nepostupová
přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících
pro dospělé. Vystupující soubory soutěží o hlavní cenu
Štít města Prachatic • www.prachatice.cz

1.– 31.3.2013 Štítek města Prachatic / PRACHATICE / Přehlídka
amatérských divadelních souborů hrajících pro děti.
Pohádky pro nejmenší, kde vystupující soutěží o cenu
dětského diváka • www.prachatice.cz

2. 3. 2013

Karneval na sněhu / ZADOV / Místo konání – Relax
Zadov u Horejšů, slalom na lyžích – jízdy masek a diskotéka • www.sumava-zadov.cz

3. 3. 2013

Taneční soutěž „Velká cena Klatov“ / KLATOVY, KD /

376 528 686

12.1.–29.3.2013 Výstava Patchwork tradičně i netradičně / KLATOVY / Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše. Více info na
www.muzeum.klatovynet.cz

Tradiční přechod Královského hvozdu, 12. ročník /
ŽELEZNÁ RUDA, Penzion Habr / Na sněžnicích ze sedla
Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý. Konec
v Hamrech, hotel Královský dvůr. Tel.: 603 894 139

Vystup na svůj vrchol – Kleť / ČESKÝ KRUMLOV – Kleť

/ Výstup na horu Kleť, start z Českého Krumlova / Délka trasy 10 km, organizuje KČT

Soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích
• www.mksklatovy.cz

4.– 10.3.2013 30. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla / HORAŽĎOVICE, KD / Více o jednotlivých
představeních na www.sumavanet.cz/ihorazdovice

8. 3. 2013

Ples Města / VIMPERK / Tradiční ples s bohatou tom-

9. 3. 2013
15. 3. 2013

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:

23. 3. 2013

376 528 686

19. 1. 2013

16. Prácheňský reprezentační ples / HORAŽĎOVIZmýlená platí / PRACHATICE, městské divadlo / Divadelní představení • www.prachatice.cz

24. 1. 2013

Koncert k 20. výročí vzniku ČR / KLATOVY, KD / Více
Reprezentační ples města Sušice / SUŠICE, KD Sokolovna / Od 20 hodin. Tel.: 376 528 686

26. 1. 2013

Hornoplánská brusle / HORNÍ PLANÁ, pláž / 3. roč-

26.– 27.3.2013 Pohádky pro nejmenší / SUŠICE, Gymnázium, Smetanův sál / Studenti gymnázia hrají pohádky pro děti
z MŠ a ZŠ • www.gymsusice.cz

26.– 27.3.2013 Velikonoce na náměstí / KLATOVY / Velikonoční trhy
s kulturním programem • www.mksklatovy.cz

DUBEN 2013

ník rychlostního závodu na bruslích a bohatý doprovodný program • www.horniplana.cz

26. 1. 2013

Pivní radosti a vepřové neřesti / HORAŽĎOVICE,
penzion Houba / Tradiční slavnosti s ochutnávkou piv
a vepřových specialit, od 20 hodin, tel.: 602 188 070 •
www.penzionhorazdovice.cz

4. 4. 2013

27. 1. 2013

5. 4. 2013

Ševčíkovy hudební večery / HORAŽĎOVICE, Hotel
Prácheň / Jazzový večer Evy Svobodové, od 19 hodin.
Tel.: 603 229 559

12. 4. 2013

Jarní koncert / KLATOVY, KD / Dechový orchestr mladých při ZUŠ Klatovy • www.mksklatovy.cz

Obušku z pytle ven / PRACHATICE, městské divadlo /
nedělní pohádka • www.prachatice.cz

30. 1. 2013
31. 1. 2013

ÚNOR 2013
2. 2. 2013

27.3.-28.4.2013 Národní šampionát mažoretek / KLATOVY, KD / Sóla
a dua, postupová soutěž • www.mksklatovy.cz

30. 4. 2013

Eskymácká olympiáda / HOJSOVA STRÁŽ, Hasičská
zbrojnice / Sportovně-zábavné odpoledne pro děti i rodiče. Akci pořádají již tradičně hojsovečtí hasiči. Tel.:
376 361 227

Pálení čarodějnic / PRACHATICE / Tradiční akce pořádaná ve spolupráci s místním Šumavským ochotnickým spolkem • www.prachatice.cz

30.4.-1.5.2013 Kouzelný Krumlov / ČESKÝ KRUMLOV / Pohádkově
krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové noci • www.ckrumlov.cz/highlights

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:
376 528 686

Karel Plíhal – koncert / KLATOVY, kino / Více info na
www.mksklatovy.cz

Vymítání ďábla / HORAŽĎOVICE, KD / Premiéra divadelního představení, začátek od 19.30 hodin • www.
sumavanet.cz/ihorazdovice

1. 2. 2013

16. 4. 2013

Velký holky nepláčou / PRACHATICE, městské divadlo / divadelní představení • www.prachatice.cz

Zahájení mezinárod. festivalu komorní hudby /
KLATOVY, radnice / Od 19 hodin • www.mksklatovy.cz

26.– 27.1.2013 Šperky s gympou / KLATOVY, Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše / Pracovní seminář určený především pro krajkářky • www.muzeum.klatovynet.cz

Country bál / KLATOVY, KD / Začátek bálu ve 20 hodin
• www.mksklatovy.cz
lárního závodu v běhu na lyžích. Součástí závodů je
i dětský minimaraton. Pořadatel Ski klub Šumava •
www.skimaraton.cz

info na www.mksklatovy.cz

26. 1. 2013

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:

23.– 24.2.2013 Šumavský skimaraton / KVILDA / 28. ročník popu-

CE, KD / Od 20 hodin, tel.: 376 512 237

23. 1. 2013

11. Ročník festivalu dechovek / KLATOVY, KD /
Začátek v 16 hodin • www.mksklatovy.cz
376 528 686

bolou • www.vimperk.cz

18. 1. 2013

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:
376 528 686

Ples Města / PRACHATICE / Ples s bohatou tombolou
i kulturním programem • www.prachatice.cz

18. 1. 2013

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:
376 528 686

ce, kostel na Zdouni • www.svatobor.byznysweb.cz

6. 1. 2013

hodin • www.info.vimperk.cz
33. ročník běžeckého závodu pro všechny věkové kategorie • www.prachatice.cz/hanusova

din zvonění zvonu Vondra na Černé věži, podávání
novoroční polévky místostarosty MÚ. Od 17 hodin
kulturní program a projev starosty. Loď nového věku –
loď duchů a ohňostroj. • www.klatovy.cz

376 528 686

Zazní písně křesťanské, koledy a společně vložíme do
jesliček poslední stéblo letošních Vánoc. Od 18 hodin
• www.sumava.net/icsrni.cz

Příjezd paní Zimy / NETOLICE / Akce pro děti a vánoční trh • www.netolice.cz
kohra známého českého zvonaře Petra Rudolfa Manouška • www.mksklatovy.cz

1. 1. 2013

Václava / Od 17 hodin • www.byznysweb.cz

2. Adventní koncert / PRACHATICE, Velké náměstí /

Divadelní hra Dva na kanapi / VOLARY, kino / Fran-

Městský bál / KLATOVY, KD • www.mksklatovy.cz

26. 12. 2012 Vánoční koncert se Svatoborem / SUŠICE, kostel sv.

mek DUB / Od 9 do 16 hodin • www.dubuprachatic.cz

8. – 9. 12. 2012 Adventní prohlídky zámku a vánoční tradice / Zá-

23. 2. 2013

25.– 26.12.2012 Chanovický betlém / CHANOVICE, EXPOZICE LIDOVÉ

HORŠOVSKÝ TÝN / Výstava Pernštejnové a jejich doba,
dále výstava kopií dětských renesančních obleků
a malovaných originálů. Výstava renesančních rakví
• www.horsovsky-tyn.cz

Koncert – NEZMAŘI / PRACHATICE, městské divadlo

Divadelní bál „Řemesla“ / HORAŽĎOVICE, KD / Od
20 hodin • www.sumavanet.cz/ihorazdovice

24. 12. 2012 Betlémské světlo / SRNÍ / Přijďte si pro Betlémské

26.– 31.12.2012 Vánoční prohlídky na Starém hradě a zámku /

20. 2. 2013

22. 2. 2013

17 hodin • www.klatovy.cz

ARCHITEKTURY / Výstava betlému v životní velikosti •
www.muzeum.klatovynet.cz

uzavře seriál závodů SkiTour. Místo závodů bude upřesněno na • www.kasperska30.cz

Přivítání nového roku 2013 / KLATOVY / Ve 12 ho-

23. 12. 2012 Živý betlém / HORNÍ PLANÁ / Betlémský příběh tra-

světlo, zazpívat si koledy u vánočního stromečku. Od
14 hodin u obecní kašny.

16.– 17.2.2013 Kašperská 30 / KAŠPERSKÉ HORY / 30 km dlouhá trať

1. 1. 2013

18. 1. 2013

tých / Přijďte si prohlédnout betlém a odneste si domů
ke štědrovečernímu stolu Betlémské světlo. Od 12 do
14 hodin. Vánoční mše pro děti začíná v 15 hodin •
www.horsovsky-tyn.cz

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:
376 528 686

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Začátek představení
v 17 hodin. Tel.: 376 528 686

EISENSTEIN / Tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa. Od 12 do 19 hodin. Tel.
+49 9925 940 316

24. 12. 2012 Výstava betlémů / HORŠOVSKÝ TÝN, kostel Všech sva-

15. 2. 2013

22. 2. 2013

23. 12. 2012 Mezinárodní vánoční trh – 6. ročník / BAYERISCH

www.offpark.cz

Malostranská zimní pohádka / PRACHATICE, městské divadlo / nedělní pohádka • www.prachatice.cz

Novoroční výstup na Libín / PRACHATICE / Tradiční
akce s veselím a občerstvením u rozhledny Libín •
www.prachatice.cz

17. 1. 2013

Mikuláš ve Vimperku: Čertovská pohádka

10. 2. 2013

1. 1. 2013

16. 1. 2013

dičně ožívá v předvečer Vánoc v podání hornoplánských ochotníků. Začátek v 18 hodin před kostelem •
www.horniplana.cz

Masopustní průvod / KLENČÍ pod Čerchovem / Průvod masek, začátek průvodu ve 14 hodin z návsi. Výtěžek akce bude věnován koňskému útulku v Miřkově
• www.chodskaliga.cz

• www.prachatice.cz

Cyklus koncertů a zapálení čtvrté adventní svíce na
adventním věnci na Velkém náměstí v Prachaticích •
www.kisprachatice.cz

24. 12. 2012 Štědrý den na Fufernách / SUŠICE, Na Fufernách •

Kašpárek s Honzou v zakletém zámku / SUŠICE, KD
/ Loutkové divadlo od 17 hodin. Tel.: 376 528 686

LEDEN 2013

23. 12. 2012 4. Adventní koncert / PRACHATICE, Velké náměstí /

23. 12. 2012 Živý betlém / KLATOVY, před jezuitským kostelem / Od

7. 12. 2012

8. 12. 2012

kolovna / V 17 a 19:30 hodin – pěvecký sbor Svatobor
• www.svatobor.byznysweb.cz

Mikulášská nadílka a čertovská show / KLATOVY /
Začátek kulturního programu v 17 hodin na náměstí
se závěrečnou přehlídkou Mikulášů, andělů a čertů •
www.klatovy.cz

Peter N. Darrell: Na vaše riziko! / PRACHATICE, měst-

ALBRECHTICE

divadlo od 17 hodin. Tel.: 376 528 686

22. 12. 2012 Vánoční koncerty se Svatoborem / SUŠICE, KD So-

Rozsvícení vánočního stromu a koncert / HORAŽ-

ské divadlo / Chantal Poullain a Jiří Schmitzer v poutavém psychologickém příběhu • www.kisprachatice.cz

7. 12. 2012

do 12 hodin a od 14 do 16 hodin • www.mksklatovy.cz

vání betlémského světla před radnicí organizuje Junák
Sušice • www.vydristopa.cz

/ VIMPERK, MěKS / Pohádku zahraje DS Bouček •
www.meks-vimperk.com

6. 12. 2012

Závod OSL RKZ / ŽELEZNÁ RUDA / Celorepublikový
žákovský závod v obřím slalomu na sjezdovce č.3 •
www.spicak.cz

23. 12. 2012 Betlémské světlo / SUŠICE, náměstí Svobody / Rozdá-

ní mikulášská akce pro děti v režii Šumavského ochotnického spolku • www.kisprachatice.cz

5. 12. 2012

17. 12. 2012

jdeme v 17 hodin před kostelem v Železné Rudě, poté
se vydáme na Belvedér. Tel.: 376 397 033, 376 397 016

TICE, městské divadlo / Ač je znám jako jazz-bluesový
zpěvák, kytarista a skladatel, začal svou hudební cestu zpíváním gospelu • www.kisprachatice.cz

5. 12. 2012

představení Andělé, od 12 do 14 hodin cyklus „S vánoční hudbou napříč staletími“ – vystoupení skupiny
Ventus • www.mksklatovy.cz

21. 12. 2012 Kašpárek se těší na Ježíška / SUŠICE, KD / Loutkové

Paul Batto Jr. zpívá Gospely & Spirituály / PRACHA-

31.12.-1.1.2013 Silvestrovský – novoroční výstup na Sedlo /

16. 12. 2012 Adventní trhy / KLATOVY / Od 10 hodin divadelní

Rozsvícení vánočního stromu / KLATOVY / Začátek

ĎOVICE, / Rozsvícení vánočního stromu od 17:45
hodin a nevšední adventní koncert členů Jihočeské
komorní filharmonie. Začátek koncertu v 19 hodin
v kostele. Tel.: 376 547 557

Kubova Huť / Již tradiční akce, letos 13. ročník na téma:
Piráti aneb vlak sedmi moří • www.spzs.sweb.cz

16. 12. 2012 3. Adventní koncert / PRACHATICE, Velké náměstí /
Cyklus koncertů a zapálení třetí adventní svíce na adventním věnci na Velkém náměstí v Prachaticích •
www.kisprachatice.cz

9. 2. 2013

31. 12. 2012 Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků / VIMPERK –

16. 12. 2012 Příjezd paní Zimy / PRACHATICE, Velké náměstí / Tra-

18.– 20.12.2012 Tradiční řemeslné trhy / KLATOVY, náměstí / Od 10

Rozsvícení vánočního stromku, Zvonkový průvod / ŽELEZNÁ RUDA / O první adventní neděli se se-

sjezdovka Šance / Tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance s pochodněmi •
www.spicak.cz

15. –16. 12. 2012 Adventní prohlídky zámku a vánoční tradice / Zá-

diční akce plná veselí pro malé i velké, kulturní program a vánoční trh od 10 hodin. V 15 hodin příjezd
paní Zimy a pohádka pro děti • www.kisprachatice.cz

Pytlování / DOBRÁ VODA u Horní Plané, střelnice /
Zábavné zimní odpoledne ve stylu našich babiček. Sjíždění kopce na pytlích a další doprovodný program •
www.horniplana.cz

31. 12. 2012 Silvestrovský sjezd s pochodněmi / SA ŠPIČÁK,

které k nám doputuje až z Betléma • www.vimperk.cz

Rozsvícení vánočního stromu / VOLARY / Od 17 hodin před městskou knihovnou. Vánoční hudba a koledy, vánoční punč • www.mestovolary.cz
v 17 hodin na náměstí, doprovodný kulturní program
• www.klatovy.cz

ské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči • www.spicak.cz

15. 12. 2012 Betlémské světlo / VIMPERK / Přijďte si pro světlo,

mek DUB / Od 9 do 16 hodin • www.dubuprachatic.cz

9. 2. 2013

30. 12. 2012 Světlušky / ŠPIČÁK, sjezdovka Sirotek / Předsilvestrov-

mový sbor od 15 hodin • www.zamekhradek.cz

Radomyšl • www.zihobce.eu
hájení cyklu koncertů a zapálení první adventní svíce
na náměstí • www.kisprachatice.cz

čení chleba, koláčů, houstiček a lenorských placek. Pečivo se rozdává, vstupné dobrovolné • www.lenora.cz

15. 12. 2012 Adventní koncert / Zámek HRÁDEK / Hrádecký chrá15. 12. 2012 Adventní jarmark a koncert / HORAŽĎOVICE / Za-

376 528 686

29. 12. 2012 Pečení v obecní peci / LENORA / Tradiční veřejné pe-

15. 12. 2012 Závod SG RKZ / ŽELEZNÁ RUDA / Celorepublikový žá-

Frank Houtappels: Na mělčině / PRACHATICE, měst-

1. 12. 2012

2. 12. 2012

Loutkové divadlo / SUŠICE, KD / Od 17 hodin. Tel.:

29. 12. 2012 Skitouring na Pancíři / ŽELEZNÁ RUDA, Pancíř / Vše

vírá Ježíšek svoji kancelář, adresa: Ježíškova pošta,
Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda •
www.sumava.net/itcruda

2. 12. 2012

8. 2. 2013

Masopust / KLATOVY, KD • www.mksklatovy.cz

15. 12. 2012 Vánoční koncerty Sušického dětského sboru / SU-

1. – 18. 12. 2012 Ježíškova pošta / ŽELEZNÁ RUDA / Již tradičně ote-

1. 12. 2012

6. 2. 2013

nální snowboardový a lyžařský závod uprostřed města v uzavřené ulici se snowparkem pro závodníky. Od
14 hodin • www.harakirigang.cz

mavy / Prohlídky betlému v době před i během vánočních svátků. Informace o časech prohlídek budou zveřejněny na • www.muzeum.sumava.net

ské divadlo / Tři ženy rekapitulují po smrti manžela
a otce svůj život. To, kam se dostaly a co je čeká • www.
kisprachatice.cz

1. 12. 2012

29. 12. 2012 Horsefeathers IRON JAM / ŽELEZNÁ RUDA / Origi-

jednorožce / Součástí pořadu bude promítnutí dokumentu „Fenomén Hrádeček aneb Duchové pod Břečtejnem“, začátek v 17 hodin • www.gkk.cz

1. – 31.12. 2012 Sušický mechanický betlém / SUŠICE, Muzeum Šu-

1. 12.2012

Živý betlém v Netolicích, foto © Ivan Janota

dlo od 17 hodin. Tel.: 376 528 686

Denně od 9 do 17 hodin • www.dubuprachatic.cz

30. 4. 2013

Slet čarodějnic / SUŠICE • www.gymsusice.cz

Změna programu vyhrazena. Akce
NP Šumava naleznete na www.npsumava.cz
a také v brožuře Programy pro veřejnost.
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Poznejte méně známá místa Šumavy: Pláně
Náhorní planiny centrální Šumavy jsou
světem dlouhých zim, mrazivých rán, mlh
a bažin. Světem ne úplně příhodným pro lidský život. Přesto se tu lidské osudy převalovaly několik staletí a mísily se s osudy lesů,
rvaly se společně o prostor, aniž by bylo jasného vítěze. Plocha ležící mezi Churáňovem,
Huťskou horou, Horskou Kvildou, Kvildou
a Novými Hutěmi je nenápadná – žádný vysoký vrchol, žádná atrakce, jen les a les a bažiny. Od pradávna se té krajině říká „Pláně“.
Středobodem Plání jsou Ranklov a Zlatá
studna. Leží na plochých vyvýšeninách nad
rozlehlými slatěmi – Mezilesní, Zhůřeckou,
Polcem a strmě klesajícím údolím Losenice.
Historii Plání začali psát hledači zlata, pravděpodobně ve 14. a 15. století. Na potocích
se rýžovalo, snad se i kopaly křemenné žíly
z povrchových výchozů skal. Tehdy také
vznikla osada Hoidr (dnešní Zhůří) a názvy
plochých vyvýšenin Haydberg nebo Haydl

berg. Původní lesy byly pravděpodobně vypáleny. Už za husitských nepokojů v 15. století tady prospektorská činnost začala upadat
a les se znovu vrátil na opuštěné sejpy. Protože už v té době leželo území na rozhraní
panství velkozdíkovského, majetků města
Kašperských Hor a Královácké rychty Stachy, nesměřoval sem dlouho žádný další kolonizační tlak. V 16. století se teprve rozvíjely Stachy ve své kotlině, mezi Stachy
a Kvildou ležel rozlehlý les nazývaný GrossWald, téměř neprostupný. Až na přelomu
17. a 18. století se sem lidé vrátili a začali zno-

vu opanovávat celé území. Pronikaly sem
hlavně sklárny. Na konci 17. století vznikla
Pockova Huť v místě dnešních Nových Hutí.
První chalupy pronikly na Churáňov v roce
1734. Stará Huť u Vogelsangu byla postavena kolem 1760. Tehdy už stálo asi 8 chalup
v místě zvaném Adler Wohnung Plani pod vrchem Hayd, v místě dnešní křižovatky na Pláních. Od Haydu nahoru se táhly rozlehlé lesy
až k Mezilesní a Jezerní slati. Až v roce 1799
vznikla sklárna na Zlaté studni. V polovině
18. století se Zlaté studni říkalo „Zlaté mostky“ a nebyly tu ještě žádné chalupy.
V roce 1830 byla celá plochá krajina bývalého Hayd Bergu až k Mezilesní slati nazývána ChuranWald. A na cestě ze Zlaté studny k už stojícímu Ranklovu stála usedlost
s názvem Klostermann. Kolonizátoři zakusovali své paseky do starých smrkových lesů
s příměsí jedle a buku. Byly to lesy, které buď
přečkaly zlatou horečku v 15. století, nebo

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

České dárky, internetový
obchod
tel.: +420 608 261 754
kstrelcova@gmail.com
www.regionalni-vyrobky.cz
Sortiment: kolibříci, fotografie zee
Šumavy, malované obrázky, dřevěná
zvířátka a přívěsky, sirky ze Sušice.

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
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 734
iskhory@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, šumavské perle, páteříky a vinuté perly, fotografie ze Šumavy, dřevořezby a přírodní
dekorace.

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

Informační středisko
a SEV Stožec
384 44 Stožec 68
tel.: +420 388 335 014
is
isstozec@npsumava.cz
www
www.npsumava.cz
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, šumavské perle, páteříky a vinuté perly, fotografie ze Šumavy, dřevořezby a přírodní
dekorace.

Informační středisko Svinná Lada
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
Nábřeží Karla Houry 33, 342 01 Sušice
tel.: +420 733 631 747
penzion.kolarova@seznam.cz
Sortiment: háčkovaná krajka, vazby a dekorace ze sušených rostlin, ručně stavěná
keramika keltskou technikou, originální
bižuterie, dárky a drobné bytové doplňky
ze dřeva, fotografie a knihy ze Šumavy,
chodská keramika, kolibříci – miniaturní
knížečky.

Pohádková chalupa
Mlázovy 18 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz
Sortiment: řezbářské výrobky, tiskoviny
„Pohádková Šumava“, svíčky ze včelího
vosku, malované obrázky, chodská dekorační keramika, šumavské holubičky, dekorační
výrobky ze sušených rostlin, kolibříci, soustružené výrobky ze dřeva, sirky ze Sušice.

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.

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

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

Turistické informační centrum Stachy
384 73 Stachy 422
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.isumava.cz
Sortiment: kolibříci, chodská dekorační
keramika, sirky ze Sušice, fotografie ze Šumavy, drobné bytové doplňky a soustružené
výrobky ze dřeva, svíčky ze včelího vosku,
originální bižuterie, dřevořezby a přírodní
dekorace, šumavské holubičky, šumavské
perle, houby ze Šumavy.

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.

vznikly náletem na opuštěné pozemky. Většinu z nich však noví osadníci během 19. století vykáceli.
Dnešní lesy pocházejí až z druhé poloviny
19. století, jsou v nich ale dodnes rozptýleny
jednotlivé stromy či skupiny, které začaly růst
na přelomu 18. a 19. století a jsou tak potomky lesů kácených se vznikem skláren a prvního většího novověkého osídlení Plání. Pařez nejstaršího smrku, který jsme zde našli,
pochází z blízkosti Zlaté studny. Byl starý 228
let (*1781). Do roku 1840 rostl velmi poma-

lu pod krytem starých stromů, jejichž kmeny
pravděpodobně v té době padly pro sklárnu.
Jeho kmen měl tehdy tloušťku necelých 10 cm.
Po vytěžení stromů, které jej utlačovaly, začal odrůstat velmi rychle. Nakonec, když smrk
dosáhl věku 190 let, opět zpomalil svůj růst
a v něm setrval do poražení kolem roku 2009.
Sdělení obsažené v jeho letokruzích tak potvrzuje kontinuitu lesů v posledních třech stoletích, i skutečnost, že v lesích na Pláních dosud rostou potomci původních lesů.
Pavel Hubený

Turistická informační centra na Šumavě
®

Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt získáte v informačních centrech
na Šumavě. Infocentra označená značkou
jsou prodejními místy certifikovaných
výrobků – garantují prodej minimálně pěti druhů výrobků:
BĚŠINY Informační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 •
eurocamp@besiny.cz • www.eurocamp.besiny.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE Informační centrum Bavorský
les – Šumava, Karla IV. 416/14, 370 21 České Budějovice • tel.: +420 387 202 598 • info.cb@bavorskelesy.cz •
www.bavorskelesy.cz ČESKÝ KRUMLOV Infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti 2, 381 01 Český
Krumlov • tel.: +420 380 704 622 • info@ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info DOMAŽLICE Městské
informační centrum Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice • tel.: + 420 379 725 852 • infocentrum@
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
Sušická 399, 341 92 Kašperské
HORY Informační středisko a středisko environmentální výchovy
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
384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544
• www.sumavanet.cz/icklenci KVILDA Informační středisko
• 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@
(provoz květen – září)
areal-sportu.cz • www.areal-sportu.cz REJŠTEJN Informační centrum Rejštejn
• 341 92 Rejštejn 1 • tel.: +420 731 456 411 • mima.mathaus@seznam.cz ROKYTA U SRNÍ Informační středisko
(najdete 0,5 km od autokempu Antýgl) • tel.: +420 376 599 009, +420 731 530 437 • isrokyta@
Rokyta
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
384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 • isstozec@npsumava.cz • www.
ekologické výchovy Stožec
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice • tel.:
npsumava.cz SUŠICE Městské informační centrum Sušice
+420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice SVINNÁ LADA Informační
Svinná Lada 21 • 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180 • isslada@npsumava.cz •
středisko Svinná Lada
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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