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Podobně jako v jiných drsných hor-
ských oblastech život na Šumavě nebyl 
a není snadný. I přesto na něj spousta 
místních lidí nedá dopustit. Mnozí 
z nich navíc dokážou svou sounáležitost 
s místem, kde jsou doma, zhmotnit i ve 
své práci, ať už je jim zdrojem obživy 
nebo koníčkem. Někteří jdou cestou 
probouzení dávných a někdy už i skoro 
zapomenutých tradičních řemesel a pra-
covních postupů, jiní se nechali oslovit 
potřebami současnosti a využili možnos-
ti nejmodernější techniky. 

Značka ŠUMAVA originální produkt®, 
která v letošním roce slaví již páté výro-
čí své existence, je určena všem místním 
výrobcům a poskytovatelům ubytova-
cích a stravovacích služeb, jimž záleží 
na kvalitě, hospodárnosti a šetrnosti 
k životnímu prostředí, a jejichž produk-
ty mají k Šumavě nezaměnitelný vztah. 
To, že v současné době má právo použí-
vat tuto ochrannou známku už 70 šu-
mavských produktů a 22 zařízení posky-
tujících ubytovací nebo stravovací 
služby, svědčí nejen o potenciálu turis-
ticky atraktivní oblasti Šumavy, ale také 
o stále stoupajícím zájmu o regionální 
certifikaci mezi samotnými výrobci 

a provozovateli hotelů a penzionů. 
S dobře zapamatovatelnou značkou 
ŠUMAVA originální produkt®, která 
zdobí záhlaví těchto novin, se můžete 
setkat u oceněných výrobců a provozo-
vatelů služeb a rovněž na třinácti ofi ci-
álních prodejních místech v regionu 
a navíc v kavárně Na Šumavě na praž-
ských Vinohradech. 

Rostoucí význam značky dokládá 
i skutečnost, že po celý letošní rok vy-
sílá Český rozhlas České Budějovice 
každou sobotu odpoledne pod názvem 
„Seznamte se s pravými šumavskými vý-
robky“ reportáž z návštěvy u některého 
certifi kovaného výrobce (osmiminutové 

pořady jsou uložené také ve webovém 
archivu ČR). Ačkoli představování 
hmotných objektů pouze prostřednic-
tvím zvukového záznamu má své limity, 
autentické vyprávění lidí, kteří stojí za 
oceněnými produkty, dokáže přiblížit 
příběhy v pozadí každého jednotlivého 

výrobku či uměleckého 
předmětu. A je jedno, zda 
z nich dýchá historie ce-
lých rodů nebo jen osud 
jednoho člověka. Všechny 

je spojuje intenzivní vztah 
k jejich místu někde na Šu-

mavě. 
K vizuálnímu seznámení s výrobky 

z reportáží slouží katalog výrobků a slu-
žeb, který byl právě vydán, a také webo-
vé prezentace www.domaci-vyrobky.cz 
a www.regionalni-znacky.cz. Ty Vám 
představí celý systém regionální certifi -
kace, který v současné době funguje ve 
dvanácti regionech sdružených v Asoci-
aci regionálních značek. Původní zamě-
ření na turisticky atraktivní oblasti 
s vysokým stupněm ochrany přírody se 
postupně díky zájmu jednotlivých regi-
onů rozšířilo a mezi regiony s vlastní 
značkou patří i tradiční zemědělské ob-
lasti, jako je Haná nebo Polabí. O to pes-
třejší je nabídka regionálních produktů 
i přístupů k pojetí regionální certifi kace, 
která má jednotná základní pravidla, ale 
respektuje individualitu jednotlivých re-
gionů. Především však všechny nositele 
certifi kátů napříč celou republikou spo-
juje to, co jejich výrobky odlišuje od 
masové bezejmenné produkce – do své 
práce dávají nejen zkušenosti, znalosti 
a zručnost, ale i kus srdce, které nechali 
tam, kde jsou doma.

Kateřina Čadilová, 
Asociace regionálních značek, o. s.

Dvanáctá 
regionální značka 

je na světě!
Českosaské Švýcarsko je dalším re-

gionem, kde se rozhodli pro značení 
místních výrobků. Asociace regio-
nálních značek spolu s regionálním 
koordinátorem České Švýcarsko, 
o. p. s., uspořádali v Krásné Lípě tři 
semináře pro zavádění regionální 
značky, kde se spolu s dalšími místní-
mi aktéry dohodli na výsledné podobě 
názvu a loga značky, certifi kačních 
kritériích a zásadách. Také se podaři-
lo vyjednat spolupráci s německým 
partnerem NationalparkZentrum 
v Bad Schandau a značka bude fun-
govat i na německé straně. První vý-
robky se značkou ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO regionální produkt® si 
budou moci návštěvníci tohoto zají-
mavého a pestrého regionu zakoupit 
již během léta.

Princ Charles 
má zájem o regionální 

produkty 
Britský princ Charles přijel na po-

čátku letošního jara do Hostětína 
v Bílých Karpatech. Malá obec na 
Uherskohradišťsku, známá realizací 
četných ekologických projektů, se na 
velkou událost pečlivě připravila. 
Princ z Walesu navštívil výtopnu na 
biomasu, kořenovou čistírnu odpad-
ních vod, výrobnu jablečného moštu 
a energeticky pasivní dům. Místní 
obyvatelé pro prince připravili trh 
s výrobky, které nesou značku Tradi-
ce Bílých Karpat®, a velice je překva-
pil princův zájem o místní produkci 

a jeho konkrétní dotazy. Princ Char-
les se zastavil u bednáře, na stánku 
s medem, s paličkovanou krajkou ne-
bo s likéry. Ačkoliv regionální znač-
ka Tradice Bílých Karpat® nepatří do 
rodiny Asociace regionálních značek 
(ARZ), které si jsou grafi cky podob-
né, funguje na stejných principech 
pro udělování značky jako značky 
v ARZ.

 Střípky odjinud

Říkáme jí Šumava
První doložený název používaný pro 

Šumavu, pro „les starý jako svět sám“, 
je Gabreta a pochází z doby keltské. 
Objevuje se v díle Claudia Ptolemaia ve 
2. století po Kr. Označoval celé mohut-
né pohoří s hlubokými hvozdy, táhnou-
cími se na severovýchod od Dunaje. 
Kromě dnešní Šumavy zahrnoval i hře-
ben Českého lesa, Bavorského lesa 
a Novohradských hor. Gabreta hylé 
znamená podle jazykovědců Les kozo-
rohů nebo také Ovčí hory. Latinský ná-
zev Silva Nortica používaný Římany 
byl opět označením pro les – pro Sever-
ní les. 

Kosmas používal ve středověku latin-
ské označení Silva Bohemica. Původní 
germánské pojmenování pohoří Böh-
merwald odkazovalo pravděpodobně 
na přítomnost keltských Bójů v České 
kotlině – tedy asi Bójský les. Až do 19. 
století se jméno Böhmerwald vztahova-
lo na celé zalesněné pohoří dříve nazý-
vané Gabreta. Až od 17. století nachází-
me česky psané zmínky o Šumavě, jež 
má základ v praslovanském slově šuma, 
tj. hvozd nebo hustý les (dodnes se po-
užívá například v chorvatštině). 

Od 19. století se objevilo pro část po-
hoří ležící v Bavorsku označení „Ba-
vorský les“. Místní obyvatelé ho začali 

používat pro zdůraznění národní identi-
ty této chudé oblasti na okraji Bavor-
ského království. Do slovníku všech ně-
mecky mluvících zemí se prosadil až 
v souvislosti s utvářením turistického 
regionu Bavorský les. Na významu na-
byl zejména po založení Národního par-
ku Bavorský les v roce 1970. Označení 
Böhmerwald se tak udrželo dodnes pou-
ze pro rakouskou část šumavského po-
hoří, kde je součástí turistického regio-
nu zvaného Mühlviertel. Název Šumava 
se tradičně v němčině překládá jako 
Böhmerwald, i když se tím může rozu-
mět podstatně větší území než v češ-
tině. V rámci destinačního manage
mentu je opodstatněná snaha propago-
vat značku „Šumava“ jednotně po ce-
lém světě, a tedy i v německy mluví-
cích zemích. 

Josef Štemberk
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Šumavská značka slaví 5 let

Výrobky, řemesla a lidé
Již 70 výrobců se pyšní značkou 
Šumava originální produkt®. Nováčky 
vám představujeme na straně 8.

Doma je doma, říká známé přísloví. Noviny Doma na Šumavě jsou 
však určené především těm, jejichž doma je někde jinde a Šumavu 
přijeli poznávat a vychutnávat. Hlavním lákadlem je pro ně nejspíš 
příroda a ideální podmínky ke zdravému pohybu, k Šumavě však 
neodmyslitelně patří i stopy, jimiž se do paměti krajiny zapisuje člo-
věk.

Koupání na Šumavě
V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné 
ochlazení v bazénu, aquaparku či přírodním 
koupališti. Nabídka je na stranách 6 a 7.

Jedinečná pohostinnost
Certifi kát Šumava originální produkt® získalo 
již 22 ubytovacích a stravovacích zařízení. 
Celkový přehled přinášíme na straně 9.

Foto: www.hostetin.cz
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Plánujete dovolenou na Šumavě 
a chcete vědět, co vám Plzeňský kraj 
kromě krásné divoké přírody a spor-
tu nabízí? Chcete děti překvapit zá-
bavným prázdninovým programem 
a hledáte vhodné tipy aktivit? Chce-
te se ubytovat ve stylovém penzionu 
a povečeřet v restauraci s nabídkou 
krajových specialit? Tyto informa-
ce a spoustu dalších vám nabídne 
turistický portál Plzeňského kraje 
www.turisturaj.cz.

Turistický portál Plzeňského kraje 
www.turisturaj.cz prezentuje turistům 
a návštěvníkům regionu garantované in-
formace o Plzeňském kraji. Od května 
letošního roku má portál zcela novou 
grafi ckou podobu a je dostupný v osmi 
jazykových mutacích. „Informace turis-
tického portálu jsou garantované Plzeň-
ským krajem a kromě češtiny jsou 
v němčině, angličtině a nově také ve 
francouzštině, italštině, španělštině, ho-
landštině, ruštině a čínštině,“ vysvětluje 
referent oddělení cestovního ruchu 
Krajského úřadu Plzeňského kraje Filip 
Beránek. 

Kromě statických informací umí por-
tál také interaktivní vyhledávání tras 
k turistickým cílům plzeňského regionu 
podle různých kritérií, např. podle do-
pravního prostředku. Vyhledávat lze 
také různé typy akcí opět podle předem 
zadaných kritérií. Portál je navázán na 
aktualizované databáze historických 
památek, ubytovacích a stravovacích 
zařízení, sportovišť, půjčoven, infor-

mačních center a servisů. Novinkou je 
členění informací portálu podle ročních 
období, které návštěvníkovi portálu 
umožní snadnější vyhledávání a orien-
taci na stránkách. „Chceme, aby portál 
byl pro uživatele co nejkomfortnější, 
proto jsme zvolili i tento méně obvyklý 
způsob členění. Bude-li například ná-
vštěvník našich webových stránek 
v zimě hledat bazén, kde se může vykou-

pat, nabídnou se mu na prvním místě 
kryté bazény, nikoliv venkovní koupališ-
tě... Když bude na podzim plánovat zim-
ní dovolenou, klikne na symbol sněhové 
vločky a objeví se mu zimní nabídka – 
tedy zimní lyžařské areály, běžecké tra-
sy, kryté bazény...,“ doplňuje Filip Be-
ránek.

Pozvánky na akce, tipy na výlety, no-
vinky v poskytovaných službách mo-
hou subjekty prezentované portálem 
pravidelně doplňovat, a to buď samy po 
dohodě s Filipem Beránkem z Krajské-
ho úřadu Plzeňského kraje, nebo mohou 
vše zasílat e-mailem na adresu úřadu 
turisturaj@plzensky-kraj.cz. 

Rozšíření a zkvalitnění webových 
stránek www.turisturaj.cz umožnila re-
alizace projektu s názvem Zkvalitnění 
turistického portálu Plzeňského kraje, 
který je spolufinancován Evropskou 
unií z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad.

Železnorudsko 
vítá své návštěvníky

Tak, jak počasí dovolí, vítá vždycky 
své návštěvníky jarní a letní Šumava. 
Někdy od časného jara, jindy se trochu 
opozdí, ale nikdy nezklame. Bohatství 
přírodních krás, kterými tato oblast 
oplývá, je to, co své pravidelné i náhod-
né návštěvníky vždycky uchvátí.

Letní turistická a cykloturistická sezo-
na je tedy opět tady a Železnorudsko má 
opět co nabídnout. Nejen krásy přírod-
ní, ale i množství akcí, které jsou urče-
ny jak pro hosty, tak pro místní obyva-
tele. „Železnorudsko Vás baví“ je 
ústředním motem, zahrnujícím seznam 
zábavy a sportu, ze kterého si vybere 
dle svého zájmu určitě každý. To vše 

doplněno možnostmi a službami, které 
jinde na Šumavě v jednom místě nena-
jdete. Lanovky, rozhledna, Kona Bike 
Park, Lanové centrum, motokárová drá-
ha, bowling, trampolíny, paintball, spi-
ning, fi tcentra, sauny, bazény, množství 
značených cyklo a turistických tras. 
Cukrárny, bary, restaurace, hospůdky, 
pizzerie, internetové kavárny a další 
osvěžovny a občerstvovny. Pekárna, pi-
vovar, řeznictví, krejčovství. Kadeř-
nictví, nehtová studia, kosmetika, rela-
xační masáže. Směnárny, množství 
prodejen, květinářství, truhlářství, půj-
čovny a servisy sportovních potřeb, 

lékárny, oční optika, auto a pneuservisy, 
prádelna. Hotely, penziony, apartmány, 
horské chaty, ubytování v soukromí, 
autocamp. Cestovní kancelář, autodo-
prava, taxi, bankovní služby. Železná 
Ruda je navíc sídlem tří výrobců, kteří 
se mohou chlubit svými výrobky se 
značkou Šumava originální produkt®. 

Dost dlouhý seznam služeb pro kaž-
dého. Snad jen už doplnění: čekají na 
Vás také historické památky – kostel 
Panny Marie Pomocné z Hvězdy, Kří-
žová cesta s kaplí sv. Anny, kaple sv. 
Barbory. Dále Muzeum Šumavy, Muze-
um historických motocyklů, expozice 
„Historie lyžování na Železnorudsku“, 
Muzeum pivovarské se strašidelnou 
knajpou. V historickém nádraží v Alž-
bětíně Informační středisko NP Šumava 
a Bavorský les. A hlavně je Vám denně 
k dispozici Informační turistické cent-
rum města Železná Ruda v budově Mu-
zea Šumavy, ze kterého Vám jeho za-
městnanci přejí krásné prožití letní 
sezony, mnoho sportovních a turistic-
kých zážitků a ničím nerušený pobyt na 
Šumavě!

Václav Šebelík, Informační turistické 
centrum města Železná Ruda

www.sumava.net/itcruda

Opatská 
stezka II. 

Lesní správa Vyšší Brod a město 
Vyšší Brod ve spolupráci s Cisterciác-
kým klášterem ve Vyšším Brodě při-
pravily pro letošní rok druhou část 
turistické naučné stezky – Opatskou 
stezku II. 

Její první část, Opatská stezka I. – Po 
stopách starých řemesel a přírodních 
krás Hamerského údolí, procházející od 
Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Bro-
dě údolím Menší Vltavice k vodopádům 
Sv. Wolfganga a zpět, byla veřejnosti 
představena již před několika lety. 

Tato navazující druhá část, Opatská 
stezka II. – Kášterním lesem po chodní-
ku vyšebrodských opatů, sleduje od Vy-
šebrodského kláštera nově vyznačenou 
modrou turistickou značenou trasu až 
nad sousední obec Loučovice. Na více 
jak čtyřech kilometrech této stezky je 
umístěno pět velkoplošných informač-
ních tabulí, které návštěvníka sezná-
mí s mnoha historickými, přírodními 
i technickými zajímavostmi na stez-
ce i v širším okolí. Stezka provede 
návštěvníka obdobím od založení Vyše-
brodského kláštera roku 1259 a s ním 

spojenou kolonizaci zdejší krajiny až po 
současnost. Vznik lesních majetků, hos-
podaření v klášterních lesích nebo nej-
větší vichřice na Vyšebrodsku v roce 
1929 jsou jen některé ze zajímavých in-
formací, které zde naleznete. 

Jistě Vás překvapí, že se na Vyšebrod-
sku můžete setkat s vysokohorskou bo-
rovicí limbou, chráněným vřesovcem 
pleťovým nebo že zde lze nalézt někte-
ré zajímavé nerosty. Jistě Vás zaujmou 
také informace o tzv. „České Niagaře“ 
– svého času největší hydroelektrárně 
v Rakousko-Uhersku vybudované zde 
v roce 1903, o „pohyblivém“ jezu na 
Vltavě z roku 1929 nebo o nedalekém 
tunelu z roku 1956 dlouhém 3,6 km, 
kterým protéká voda z Lipna. 

Stezka je poměrně dobře schůdná jak 
pro rodiny s dětmi, tak pro méně zdat-
né turisty. Z výchozího místa u Rožm-
berské brány Vyšebrodského kláštera 
návštěvník pozvolna vystoupá k posled-
ní informační tabuli asi o 200 výško-
vých metrů. U každého zastavení této 
stezky poskytují možnost odpočinku in-
stalované lavičky a přibližně uprostřed 
stezky nalezne návštěvník zastřešené 

posezení. Od jednotlivých informačních 
tabulí je možnost vrátit se do Vyššího 
Brodu okruhem po některé z navazují-
cích turistických značených tras a navští-
vit tak další zajímavá místa v okolí. 

Od poslední informační tabule je 
možné pokračovat do obce Loučovice 
a využít k návratu zpět do Vyššího Bro-
du místní železnici nebo – jak již bylo 
řečeno – některou z mnoha turistických 
značených tras. Stezka by měla rozšířit 
atraktivní nabídku pro návštěvníky 
města Vyšší Brod.

Vyžádejte si 
kalendář akcí

Před letní sezonou jsme pro Vás při-
pravili kalendář akcí na Šumavě a v Ba-
vorském lese. Naleznete zde zajímavé 
kulturní, společenské i sportovní akce, 
které Vám zaručeně zpestří Váš pobyt, 
a každý si může vybrat to své. Kalendář 
bude k dostání ve 
všech šumavských 
informačních cen-
tech uvedených na 
poslední straně 
těchto novin, nebo 
si ho můžete stáh-
nout na stránkách 
www.isumava.cz, 
kde naleznete i ob-
sáhlý výčet mnoha 
akcí pořádaných 
v našem regionu.

Pro svoje unikátní exponáty se obě 
muzea stala již tradičními místy, kam 
směřují kroky návštěvníků Šumavy. 

Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších 
a nejkvalitnějších soukromých sbírek 
historických motocyklů. V expozicích 
nechybějí opravdové skvosty, které jsou 
často dochované pouze v jediném kuse, 
a tudíž je nikde jinde na světě nelze vi-
dět. Bezesporu nejen znalce, ale i širo-
kou veřejnost zaujmou i ostatní jedinečné 
stroje, ze kterých můžeme zmínit např. 
Čechii neboli Böhmerland, která patří 
jednoznačně k nejneobvyklejším moto-
cyklům, jaké kdy byly vyrobeny. Na trh 
byl tento motocykl uveden v roce 1925 
a od ostatních motocyklů své doby se 
odlišoval především netradiční konstruk-
cí a barevným provedením (červeno-
žlutá nebo zeleno-žlutá varianta). Mo-
tocykl byl schopen uvézt až čtyři osoby 
v řadě za sebou, čímž se stal nejdelším 
a dosud nepřekonaným na světě. Snad 
největší pozornost ovšem vzbudila vel-
mi neobvyklá litá kola, která byla pou-
žita prvně u tohoto motocyklu. Z dalších 

můžeme jmenovat např. jediný docho-
vaný kus motocyklu JAC, vysoké histo-
rické jízdní kolo značky Kohout, lidově 
označované jako „kostitřas“, první vy-
ráběný automobil Škoda na loukoťo-

vých kolech a mnoho jiných. Obě mu-
zea jsou každoročně doplňována dalšími 
exponáty. Pro letní sezonu 2010 byl 
mimo jiné do expozice doplněn unikát-
ní motocykl ARIEL 4G o obsahu 1000 
ccm, který je nesporným lákadlem ne-
jen pro milovníky starých strojů. Jako 
úplná novinka byla v Moto-muzeu v Že-
lezné Rudě slavnostně otevřena expozi-
ce o historii lyžování na Šumavě. Tato 
výstava zahrnuje exponáty z druhé po-
loviny 19. století až do první poloviny 
20. století. Je určena všem milovníkům 
Šumavy a lyžování. Přes léto jsou mu-
zea otevřena denně od 9.30 do 17.00 
hodin. 

Muzeum historických motocyklů 
Železná Ruda, Belvederská 1

Muzeum historických motocyklů 
Kašperské Hory

Muzeum historických motocyklů 
Kašperské Hory a Železná Ruda

Horažďovice – malebné město 
na břehu zlatonosné Otavy

Odedávna je město spojeno s historií 
nedaleké Práchně, jež dala jméno nejen 
hradu, který na ní stál, ale i celému kra-
ji, a tento název – kraj Prácheňský, se 
udržel v podvědomí lidu až do dnešní 
doby. Samotné Horažďovice, původně 
trhová osada Gorazdějovice, která měla 
strategickou polohu na obchodní cestě 
z Bavor do Prahy, byla roku 1292 pový-
šena králem Václavem II. na město. 
Mezi nejvýznamnější historické pa-
mátky patří bezesporu kostel sv. Petra 
a Pavla, hřbitovní kostel sv. Jana Křtite-
le a klášterní kostel Panny Marie. Dále 
pak Červená brána z roku 1252, masné 
krámy a mnoho jiných. Přímo v centru 
se nachází rozsáhlý areál zámku, kde je 
umístěno muzeum, knihovna a galerie. 
V oblasti rekreace je zde komplex kry-
tého Aquaparku (www.bazen.horazdo-
vice.cz). Nedaleko Horažďovic můžete 
najít bývalé lázně, léčivý pramen zde 
vytéká pod kapličkou sv. Anny dodnes. 
Při návštěvě Horažďovic určitě neopo-
meňte navštívit Městské muzeum 
(www.muzeumhd.cz). Výstava s názvem 
Americká armáda v Horažďovicích při-
pomíná 65. výročí osvobození Horaž-
ďovic. Ve stálé expozici bude otevřena 
zcela nová mineralogická výstava, roz-
sáhlý soubor mineralogických přírůstků 
z Horažďovicka. Přiblížena je také těž-
ba stříbra, uranu či rýžování zlata a kaž-
dý si bude moci prohlédnout vyrýžova-
né zlatinky z Otavy. Nové exponáty 
přibyly i mezi perlorodkami. Celoročně 

je v muzeu otevřena interaktivní dílna 
Návrat k tradicím, kde si jednotlivé ru-
kodělné dovednosti jako tkaní, předení, 
paličkování a zpracování dřeva vlastno-
ručně vyzkoušíte. Muzeum otevře své 
brány veřejnosti 1. června, denně mimo 
pondělí od 9 do 16 hodin. 

Poslední víkend v červnu (sobota, 
26. června 2010) se zde konají Slav-
nosti kaše.

Můžete se těšit na představení histo-
rického šermu, středověké hudby a his-
torické atrakce (střelba z kuše, luku, běh 
ve zbroji, kejklíři aj.). Náměstí se během 
slavností promění v dobový řemeslný 
trh. Oblíbená je také soutěž o nejlepší 
uvařenou kaši, největšího jedlíka kaše 
a také se na náměstí odehraje velká ka-
šová bitva. V průběhu dne se hrají diva-
delní a loutková představení pro děti, 
večer hudebně-divadelní představení 
pro děti i dospělé Kašpárek v rohlíku, 
koncert skupiny Hromosvod a ohňová 
show. 

Jitka Chalupná, Město Horažďovice
www.sumavanet.cz/horazdovice

Kliknete a otevřou se Vám krásy Plzeňského kraje

Stožecká brusle 2010
Všichni příznivci inline bruslení mo-

hou prověřit svou fyzickou kondici na 
oblíbené cyklo-, dnes již spíše inline-
stezce Nová Pec – Stožec. Druhý ročník 
Stožecké brusle se uskuteční v sobotu 
21. srpna 2010. Závod je součástí série 
O2InlineCup a stejně jako loni se poje-
de jako časovka. Je určen pro bruslaře 
každého věku a je koncipován jako zá-
vod pro celou rodinu, tj. máme několik 
míst startů, takže každý si může vybrat 
trasu, kterou zvládne. 

Nedílnou součástí Stožecké brusle je 
atraktivní závod tříčlenných štafet. Pro 
děti je připravena soutěž na koloběž-
kách, skákací hrad a další atrakce. Ra-
ritou, kromě intervalového startu, je do-
prava na start, na který vás dovezeme 
speciálním vlakem. Meandrující Vltava, 
okolní krajina a železnice, kopírující 
řeku, vytváří tomuto závodu nádhernou 
kulisu. Stejně tak okolí Stožce. Na nej-
delší trati 16 km čeká účastníky celkem 
9 železničních přejezdů, které jsou však 
bez problémů sjízdné. 

Pokud byste si zde chtěli pobyt pro-
dloužit, nabízí se nepřeberné možnosti 
výletů po Stožecku, ať již pěšky nebo 
na kole. Atraktivními turistickými cíli 
v okolí Stožce je např. Nové Údolí, Je-
lení vrchy, Stožecká kaple, případně 
Plešné jezero, atd. 

Protože závod se pojede na stejné tra-
ti jako loni a budeme mít srovnání s loň-
ským ročníkem, máme pro vás novou 
kategorii na trase 16 km – Skokan roku, 
kterou získá muž a žena, kteří nejvíce 
zlepší svůj čas oproti loňsku. Těšit se 
můžete opět na prvotřídní servis pořa-
datelů ze Ski klubu Šumava a obce Sto-
žec. Zázemí závodu, prezence, závodní 
kancelář, cíl a vyhlášení výsledků bude 
tradičně u informačního střediska NPŠ 
ve Stožci. Věříme, že opět naleznete 
cestu na Šumavu a Stožeckou brusli si 
nenecháte ujít. Tak si do kalendáře na 
21. 8. 2010 zapište Stožecká brusle – 
a doporučujeme rovnou celý víkend, 
protože na Šumavě je v této době krás-
ně!

Veškeré další aktuální informace na-
jdete na www.inline.skisumava.cz

Město Netolice (427 m n. m.) patří 
k nejstarším v Čechách. První písemná 
zmínka o netolickém hradu pochází 
podle Kosmovy kroniky již z roku 981.
Přemyslovský kastelánský hrad a trho-
vá osada byly v té době významným 
knížecím a královským správním, vo-
jenským a obchodním centrem značné 
části jižních Čech. Ležely také na křižo-
vatce několika obchodních stezek, 
z nichž nejznámější byla Linecká stez-
ka. Netolice byly tradičně známé svým 
chovem koní, trhy, rybníkářstvím 
a chlebem. Byl zde založen první pekař-
ský cech v Čechách, a to již v roce 
1338. V 15. stol. se v Netolicích narodil 
zakladatel českého rybníkářství, rožm-
berský „fi šmistr“ Štěpánek Netolický.

Mimořádně urbanisticky zachovalé 
středověké jádro města s množstvím vý-
značných historických památek je vy-
hlášeno městskou památkovou zónou, 
kterou vás provede 3 km dlouhá naučná 
stezka „Historická krajina Netolicka“ 
a na 16 panelech vás seznámí s historic-
kými památkami. Cyklisté ocení stejno-
jmennou naučnou cyklostezku, která je 
provede na 50 km okruhu po význam-
ných památkách regionu. Nejvýznam-
nější z nich je zmíněný přemyslovský 
kastelánský hrad, na jehož akropoli 
vzniká v současné době archeopark za-
měřený na období vzniku českého státu 
v 10.–13. století, s ukázkami opevnění, 
bydlení, řemeslnických dílen, kastelán-

ským palácem a kostelem. V současné 
době je dokončen první objekt, ukázka 
opevnění se strážní věží, která slouží 
i jako rozhledna. V průběhu srpna se 
v archeoparku koná letní archeologická 
škola a návštěvníci tak budou mít mož-
nost vidět archeology při výzkumu pře-
myslovského hradiště. 

Na náměstí, v renesančním domě, síd-
lí Muzeum JUDr. Otakara Kudrny a in-
focentrum. Nově doplněná expozice 
muzea obsahuje rozsáhlé národopisné 
sbírky. Známá je i místní sbírka pohled-
nic, jedna z největších v Čechách, která 
obsahuje téměř 200 000 kusů. Ukázka 

lidové světničky potěší každého chalu-
páře.

Na dohled od města najdete i národní 
kulturní památku, renesanční perlu 
v Čechách, rožmberský lovecký zámek 
Kratochvíle. Je zde nainstalována nová 
unikátní expozice „Renesance, rene-
sance“ s řadou nově zrestaurovaných 
komnat, včetně známého Zlatého sálu. 
Zámek je obklopen unikátně zachova-
lou renesanční krajinou, tzv. Netolickou 
oborou. Místní dostihové závodiště pa-
tří k nejkrásnějším v republice a je již 
jediné v jižních Čechách. 

Přijměte tedy naši pozvánku k návště-
vě Netolicka. Průvodcem vám bude 
Peklík, pohádkové strašidýlko z našich 
lesů. Více o něm, regionu Blanský les-
Netolicko a další turistické nabídce na-
jdete na Informačním systému cestov-
ního ruchu regionu www.blanet.cz nebo 
www.netolice.cz.

Informační středisko Netolice 

Pozvánka 
na Netolicko

Sotva co na Velikonoce skončila dlou-
há a vydařená zimní sezóna na Lipen-
sku a lyžaři opustili sjezdovky, převzali 
hlavní roli cyklisté a inline bruslaři. Li-
pensko, které se pyšní stovkami znače-
ných cyklotras a stezek pro pěší nebo 
nordic walking, se od letošního května 
stane novým bruslařským rájem zejmé-
na pro rodiny s dětmi. Takřka paralelně 
vedle zimní bruslařské dráhy na zamrz-
lém Lipně nyní vede v délce 8,5 km 
mezi Lipnem nad Vltavou a Frymbur-
kem nová Jezerní cyklostezka, která je 
díky krásně hladkému povrchu ideální 
pro inline bruslení. Stezka kopíruje levý 
břeh Lipna a nabízí nádherné výhledy 
na „jihočeské moře“. Díky nenáročné-
mu profi lu s pestrými a příjemnými 
houpáčky, avšak bez výrazných stoupá-
ní, si na ní mohou užívat především za-
čátečníci, děti nebo maminky s kočárky. 
Specialitou nové Jezerní cyklostezky je 
umělé osvětlení, takže se příznivci jízdy 
na kolech a kolečkách mohou těšit na 
romantické večerní projížďky při zápa-
du slunce. Na své si přijdou během pro-
cházek za krásnými lipenskými výhledy 
také senioři, protože na stezce je něko-
lik odpočívadel s lavičkami, odkud sto-
jí za to pokochat se pohledem do kraji-
ny. O bruslaře i cyklisty je postaráno 
maximálně, v Lipně nad Vltavou přímo 
na stezce je každý den otevřena půjčov-
na kol a inline bruslí Lipno Rent, která 
nabízí veškeré příslušenství – helmy, 
chrániče nebo dětské vozíky pro cyklis-
tiku i inline. 

Žhavou novinkou, která potěší přede-
vším seniory, jsou elektrokola. Na jedno 
nabití baterie ujedete bez šlápnutí do pe-
dálu desítky kilometrů a věřte, že vás 

pohodlně vyveze třeba až na Vítkův 
Hrádek. Pro trochu netradiční dobro-
družství na kole doporučujeme vyzkou-
šet Bikepark Lipno, který nabízí zábav-
nou terénní jízdu v boulích a dalších 
„houpáčcích“ z vrcholu Kramolín po 
nenáročné sjezdovce pro kola s nádher-
ným výhledem na Lipno. Pro odvážněj-
ší jsou letos připraveny dvě náročnější 
tratě. Sjezd můžete absolvovat na vlast-
ním kole nebo si vypůjčit speciální ce-
loodpružená sjezdová kola. Na kopec 
Kramolín vás pohodlně vyveze čtyřse-
dačková lanovka. A pokud budete mít 
ježdění takříkajíc dost, doporučujeme 
vyzkoušet lipenskou vodní specialitu – 
rodinné elektročluny a plachetnice 
s velmi jednoduchým ovládáním, které 
zvládne úplně každý. 

Máte ten pocit, že vám bude týden 
málo? Pak doporučujeme výhodné uby-
tování přímo v centru dění v Chatě 
Lanovka v Lipně nad Vltavou nebo 
v kempu Lipno Modřín, pro své hosty 
nabízejí výhodné slevy na výše zmíně-
né volnočasové aktivity. 

Kontakt: Infocentrum Lipno, tel.: 
+420 731 410 800, www.lipnoservis.cz 

Lipno – bruslařský a cyklistický ráj 
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Mírně zvlněná krajina v okolí Klatov 
je ideálním místem pro strávení příjem-
né dovolené. Nachází se zde řada turis-
tických atrakcí hradů, zámků, zřícenin, 
rozhleden a parků. Příroda v okolí nabí-
zí dobré podmínky pro pěší turistiku 
i cyklistiku. V letošním roce bude v Kla-
tovech odstartován další ročník cyklo-
maratonu Author Král Šumavy, který se 
uskuteční na jaře a na podzim. Tento 
tradiční cyklistický závod silničních 
(29. 5. 2010) a horských kol (28. 8. 2010) 
si stále udržuje statut nejmasovější ama-
térské akce svého druhu u nás. Je důka-
zem toho, že Klatovy se svým okolím 
jsou vhodným místem pro cykloturisti-
ku. Pečlivě značené cyklotrasy a cyk-
lostezky Vám umožní poznat řadu 
krásných míst skrývajících jedinečnou 
architekturu a kulturu, které byly po sta-
letí udržovány v souladu s přírodou. 

Cyklotrasa č. 38, jejíž součástí jsou 
nové úseky cyklostezky Klatovy-Luby  
– Běšiny, je součástí mezinárodní dálko-
vé cyklotrasy Plzeň – Klatovy – Železná 
Ruda – Deggendorf – Mnichov. Nově 
vybudovaná cyklostezka kopíruje břehy 
Drnového potoka a z hlediska bezpeč-
nosti je vhodná pro rodiny s dětmi, 
i těmi nejmenšími. Podél trasy se nachá-
zí několik odpočívadel i možnost rych-
lého občerstvení. Za krásného počasí je 
velmi využívána též milovníky koleč-
kových bruslí. Neváhejte a poznejte 
krásy této turistické oblasti.

 Turistické informace a aktuální in-
formace o dění v Klatovech získáte 
v Informačním centru, nám. Míru 63, 
Klatovy 1, tel.: +420 376 347 240, 
+420 376 347 250, icklatovy@mukt.cz, 
www.klatovy.cz

... jak se vaří:

Pstruh „rež“ pečený
Pstruh (1 ks/osoba), sůl, kmín, hladká 
mouka, sladká paprika, vejce

Očištěné ryby zbavíme hlav a vnitř-
ností. Rozřízneme je tak, aby se kaž-
dá dala rozložit na placku. Posolené 
„placky“ poprášíme hladkou moukou 
smíchanou se sladkou paprikou, nebo 
jen pokmínujeme. Pečeme bez obra-
cení v troubě a hřbety průběžně natí-
ráme vypečenou šťávou a rozpuště-
ným máslem. Po upečení vyndáme 
jednotlivé porce na předehřáté talíře. 
Do nádoby, ve které se ryby pekly, 
naklepeme tolik vajec, kolik se jich 
vejde k pokrytí dna, a necháme utuh-
nout. Poté je nakrájíme na čtverce 
nebo obdélníky a podáváme společně 
s rybou. Servírovat můžeme s chle-
bem či vařenými brambory.

Borůvkový koláč
175 g mouky, 3 celá vejce, 10 g drož-
dí, ¼ l mléka, cukr, sůl, 100 g přepuš-
těného másla, kysaná smetana, mouč-
kový cukr, 300 g borůvek

Smícháme mléko, vejce, špetku soli 
a špetku krystalového cukru. Nadro-
bíme droždí a promícháme, postupně 
zapracujeme mouku a vytvoříme 
hladké těsto. Do máslem vymazané 
formy rozprostřeme těsto a posypeme 
cca 300 g borůvek. Pečeme asi 15–20 
minut ve středně rozpálené troubě. 
Těsně před dopečením borůvkovou 
dobrotu potřeme kysanou smetanou, 
posypeme moučkovým cukrem a ne-
cháme dojít dozlatova.

Zeptejte se místních ...

Za skřítky a zábavou 
V pohádkové chalupě v Mlázovech 

u Kolince nedaleko Sušice se již nastálo 
zabydleli skřítci, šumavské pohádkové 
bytosti i strašidla. Některé jistě znáte ze 
svého okolí. K vidění je šumavská pila, 
galerie skřítků, čertovna, vodnická ku-
chyně a Šumavousova komnata. Nově 

zde naleznete výstavu pohádkových ře-
mesel a šumavských výrobků od certifi -
kovaných výrobců, kteří pro své výrob-
ky získali značku Šumava originální 
produkt®. Ve venkovní expozici si děti 
mohou prohlédnout Rarášovu stezku, 
perníkovou chaloupku, šatlavu, věštírnu, 
golfík, hrad Troškov, stezku skřítka Šu-
mavouse, nebo mohou zkusit vyhledat 
obydlí skřítků v malé pohádkové rezer-
vaci. V malém atelieru si zahrají ma-
ňáskové divadlo či namalují nebo vy-
modelují šumavské skřítky. V červenci 
a v srpnu bude u chalupy téměř každý 

den hrát veselé kousky pro malé i velké 
Královské lidové divadlo tety Terezy. 
Přijeďte se pobavit a trošínku pobát!
Otevřeno: květen, červen, září – denně 
od 9 do 17 hodin kromě pondělí. Červe-
nec, srpen – denně 9 až 17h. Říjen – 
prosinec – soboty, neděle a svátky od 10 
do 16 hodin.

Milan Poláček
www.pohadkovasumava.cz

LamaDorádo 
vás vítá ve světě lam

Lamafarma Bernartice leží v krás-
ném předhůří Šumavy. Vlastníme po-
zemky, které nikdo nechtěl sekat a ob-
dělávat. Lamy chováme už více než pět 
let a v současné době naše stádečko se-
stává ze sedmi samic, jednoho samce 
a několika lamátek. S lamami jsme se 
setkali víceméně náhodně a okamžitě 
jsme byli nadšeni těmito krásnými, 
inteligentními zvířaty s velkýma, moud-
rýma očima. Bez dlouhého rozmýšlení 
jsme se rozhodli pro jejich chov. 

A protože je pro Šumavu toto zvíře 
velmi neobvyklé, nabízíme vám mož-
nost si lamy na několik hodin užít zblíz-
ka. Jsou něžné, zvědavé a rády jdou na 
procházku. Jezdit se na nich nedá, ale 
jsou zvyklé na ohlávku, nechají se dob-

ře vést a dokážou nést i malý náklad. 
Vzít s sebou lamu na túru je neobyčejný 
zážitek. Procházky s lamami nabízíme 
pro celou rodinu. V ohradě vás sezná-
míme se zvířaty a potom se vydáme 
cestou, necestou, lesem a přes louky. 
Navštivte nás a zažijte lamy na vlastní 
kůži. Můžete si u nás zakoupit vlnu 
z lam, kterou zpracováváme kolovrát-
kem na exklusivní jemnou přízi, urče-
nou k pletení.

Podrobné informace získáte na adrese 
www.lamadorado.com nebo na telefonu 
+420 607 981 351.
Christine Sagstetterová, LamaDorádo 

Bernartice 33, 341 42 Kolinec

Zámek Vimperk
I v letošním roce otevřel brány vim-

perský zámek a zve všechny na svá 
mnohá lákadla. Velikým oceněním je 
fakt, že bude od 1. července 2010 zařa-
zen na seznam národních kulturních pa-
mátek. Kromě stálých expozic muzea 
na téma přírody, sklářství, knihtisku 
a historie nabízí různé výstavy, a to jak 
v samotném muzeu, tak ve Vlčkově 
věži a Dolním zámku. Oblíbené jsou 
také zámecké prohlídky s průvodcem, 
při kterých spatříte běžně nepřístupné 
unikáty. 

Podrobné informace k zámeckému 
muzeu, výstavám a zámeckým prohlíd-
kám s průvodcem získáte na tel. čísle 
+420 388 411 506.

Lenka Švecová, 
Město Vimperk, www.vimperk.cz

Kachlová kamna 

Na zámku ve Vimperku se i v součas-
né době nachází téměř dvě desítky 
kachlových kamen, ve kterých již něko-
lik desítek let oheň neplápolal. Na ně-
kterých z nich (ve 2. NP jižního křídla 
Dolního zámku) je na zabudovaných 
litinových dvířkách ochranná známka 
neboli jakýsi chráněný vzorek (z ně-
meckého Musterschutz). Na zadní stra-
ně dvířek každé číslo znamená pořadí 
vzorku, který bylo možno si vybrat 

ze sériové výroby. Co je zvláštní, je Da-
vidova hvězda. Jsme přesvědčeni, že na 
přelomu 19. a 20. století by si „normál-
ní“ výrobce, pocházející z křesťanského 
prostředí, dobrovolně tuto hvězdu za 
značku nevzal. Jedná se tedy buď o vý-
robce s židovskými kořeny nebo jakýsi 
úřad ochrany průmyslového dědictví (či 
něco podobného), které měl na starosti 
Žid. Přikláníme se k prvnímu názoru. 
Druhá verze je tedy méně pravděpodob-
ná, protože něco takového by bylo v Ra-
kousku-Uhersku, ale i počátcích 1. čsl. 
republiky zcela nemožné. 

Antisemitismus totiž nevymyslel až 
Hitler, o tom se raději moc nemluví, 
protože tzv. „Zajordánští Slované“ to 
neměli ve světě lehké nikdy. Pro správ-
ný výklad a přesné určení budeme dále 
pátrat po výrobci především litinových 
prvků, a to pravděpodobně z řad hebrej-
ského obyvatelstva.

Pokud byste nám vy, milí čtenáři, do-
vedli poradit, kterým směrem se ubírat, 
budeme vděčni za každou informaci.

Ing. Antonín Dvořák
tel.:+420 731 530 275

antonin.dvorak@npsumava.cz

Prácheňsko 
jako na dlani 

Pro vyznavače dalekých rozhledů při-
nášíme příjemnou novinku. Na vrchu 
nad obcí Chanovice vyrostla nová roz-
hledna, která bude slavnostně zpřístup-
něna letos v červenci. Přesný termín 
otevření naleznete na www.chanovice.
cz. Rozhledna měří 30 metrů a její stav-
ba byla zahájena v roce 2008 s podtitu-
lem „Prácheňsko jako na dlani“. Vrchol 
kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro 
jeho vhodnou polohu v blízkosti obce, 
na hraně Chanovského hřebene, z něhož 
je možné pozorovat celé panorama Šu-
mavy od Českého lesa přes střední Šu-
mavu až k Prachaticku a Lipensku. Vi-
dět do dáli je i východním a severním 
směrem do vnitrozemí na Blatnou, Pí-
sek a na Brdy. Snadná dostupnost pro 
pěší turisty je po lesní cestě od chano-
vického zámku či skanzenu a stane se 
součástí naučné stezky„Příroda a lesy 
Pošumaví“. 

Až se nabažíte úžasnými výhledy 
do mírně zvlněné krajiny, kterou se jako 
stuha proplétá zlatonosná Otava, na-
vštivte také místo bývalé Chanovické 
tvrze – dnešní Zámecký areál Chanovi-
ce, který je vyhlášen kulturní památkou. 
Zpřístupněná a zrekonstruovaná zámec-
ká sklepení přibližují v expozici lido-
vých řemesel nástroje a věci běžného 
denního použití našich babiček, s nimiž 
se dnešní mládež již nikde nesetká. Na 
jednom místě si budete moci prohléd-
nout někdejší nástroje truhlářů, sedlářů, 
tesařů, kovářů, kameníků, hrnčířů a dal-
ších mistrů. 

Každou první červencovou sobotu se 
koná Den řemesel, kdy návštěvníkům 
předvádí rukodílné dovednosti přes pa-
desát řemeslníků. Vaši pozornost si prá-
vem zaslouží i skanzen, jediný svého 
druhu v Plzeňském kraji, který spravuje 
a postupně doplňuje s přispěním dobro-
volných pracovně naučných pobytů 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
v Klatovech. V této záchranné expozici 
lidové architektury bude postupně zno-
vu postaveno na třicet převážně roube-
ných objektů.

Petr Klásek Černický, 
Obec Chanovice 

www.chanovice.cz

Pozvánka do Sušice

Zveme Vás na pravidelné pondělní 
prohlídky města Sušice s průvodcem ur-
čené pro širokou veřejnost. V tomto roce 
budou zahájeny 28. června a ukončeny 
30. srpna. Začátky prohlídek jsou v 10 
a ve 14 hodin, vždy před budovou rad-
nice na sušickém náměstí. Při dopoled-
ní prohlídce průvodce provede návštěv-
níky městem, prohlédnou si rovněž 
Sušický mechanický betlém, odpolední 
prohlídka je pak zaměřena na církevní 
památky v Sušici (kaple Anděla Stráž-
ce, hřbitovní kostel Panny Marie, kostel 
sv. Felixe a Starý židovský hřbitov). 
Délka prohlídek: cca 1,5 hodiny – pro-
hlídka města, cca 2,5 hodiny – prohlíd-
ka církevních památek. Prohlídky jsou 
zdarma. 

Infocentrum Sušice

Rozhledna na Sedle
Jedinečný výhled na panorama Šu-

mavy, hrad Kašperk, Svatobor a čes-
kou kotlinu. To všechno nabízí nová 
rozhledna na vrcholu bývalého keltské-
ho hradiště Sedlo. Rozhledna byla 
slavnostně otevřena 13. prosince 2009 
díky dlouholetému úsilí Sdružení pro 
obnovu rozhledny na Sedle. Výchozím 
bodem pro výstup na Sedlo jsou 
Albrechtice u Sušice. Obec je dostupná 

autobusovou dopravou a odtud k vr-
cholu Sedla jsou necelé dva kilometry 
chůze. Autem můžeme přijet a zapar-
kovat u Penzionu pod Sedlem, kde je 
možné se i občerstvit. Rozhledna je ce-
loročně volně přístupná. 

Infocentrum Sušice 
www.rozhledna-nasedle.cz

Již v roce 1010 se setkáváme s první 
zmínkou o „Zlaté stezce“ v listině Jin-
dřicha II. Snad právě proto město Pra-
chatice v roce 2010 oslavuje společně 
s Bavorskými sousedy tisíciletí – milé-
nium – této slavné obchodní éry, která 
po staletí významně ovlivnila život měst 
na obou stranách hranice.

Ve středověku byla sůl nepostradatel-
ná především pro konzervaci potravin, 
a protože v české kotlině jí byl nedosta-
tek, dovážela se do Čech z oblasti ně-
meckého Reichenhallu. Až do Pasova 
putovala na lodích, ale přes hraniční hře-
ben Šumavy musela být dopravována 
soumary (z něm. Saum = náklad).

Bohatství a rozkvět obchodu si letos 
připomenou Prachatice hlavně soumar-
ským putováním velké dobové solné 
karavany, která se vydá na svou téměř 
90kilometrovou pouť 20. června z Pa-
sova do Prachatic, aby v pátek 25. červ-
na v 16 hodin přivezla sůl. A tím bude 
odstartováno dvoudenní všeobecné ve-
selí. Přijďte si s námi oživit historické 
tradice a přenést se na chvíli do Pracha-
tic minulých století. Karavana bude mít 
několik zastávek, kde ji můžete pozdra-
vit nebo přímo společně se soumary ujít 

kus cesty a tím přivonět k atmosféře 
této historické jubilejní události. Po sto-
pách solné Zlaté stezky se můžete na-
pojit kdekoliv z Prachatic i z Pasova, a 
to i v kteroukoliv roční dobu. Celá stez-
ka je značena žlutou turistickou znač-
kou a symbolem Soumara s koněm. 
Doprovází vás na ní několik informač-
ních tabulí s popisem historických udá-
lostí a zajímavostí na trase. Pokud se 
vám nebude chtít opustit brány města, 
navštivte velmi zajímavou interaktivní 
expozici o Zlaté stezce, kterou pro vás 
připravilo Prachatické muzeum. 

Zkrátka nepřijdou ani další dvě větve 
Zlaté stezky. Vimperská se připomene 
srpnovými soumarskými slavnostmi 
a Kašperskohorská rozsáhlými slav-
nostmi v příštím roce při oslavách 650 let 
od svého zřízení.

Součástí celého milénia je řada zají-
mavých akcí, které naleznete na www.
prachatice.cz.

Přejeme vám při vašem putování hez-
ké zážitky. 

Infocentrum Prachatice
tel.: +420 388 607 574

infocentrum@prachatice.eu   
www.kisprachatice.cz, prachatice.cz

I letos se mohou příznivci železniční 
nostalgie těšit na zajímavé akce, při kte-
rých budou obdivovat um našich předků 
a zažijí tu pravou železniční romantiku. 
K nejoblíbenějším z nich patří nostalgic-
ké jízdy Jihočeského léta s párou. Příle-
žitost svézt se parním vlakem po některé 
z romantických tratí jižních Čech každo-
ročně přiláká nespočet turistů.

Zážitek z jízdy parním vlakem je 
umocněn zajímavým doprovodným pro-
gramem. Tak například v Novém Údolí 
si mohou zájemci prohlédnout muzeum 
pošumavských železnic a absolvovat jíz-
du drezínou po nejkratší mezinárodní že-
leznici na světě. V Lenoře se výletníci 
zúčastní veřejného pečení chleba a v Ku-
bově Huti je pro ně připraveno přímo na 
nádraží divadelní představení nebo se 
mohou vydat s průvodcem na procházku 
po rezervaci Hornovltavické pastviny. 
Ti, kteří zavítají parním vlakem do Pra-
chatic, se zase svezou bezplatným auto-
busem do největšího lanového parku 
u nás na hoře Libín. 

K jízdence Jihočeského léta s párou 
obdrží cestující u průvodčího vlaku ČD 
Bonus jihočeský. Po jeho předložení 
(společně s jízdenkou Jihočeského léta 
s párou) získají slevu na vstupné do vy-
braných kulturních zařízení. V Českém 
Krumlově si tak mohou se slevou 50 % 
prohlédnout unikátní historický fotoate-
liér Seidel, v Jindřichově Hradci zaplatí 
za prohlídku zámku jen jeden cestující, 
druhý má vstup zdarma, a rodiny s dětmi, 
které se vypraví parním vlakem Brouček 
a Beruška do Hluboké nad Vltavou na 
návštěvu ZOO Ohrada, po předložení 
těchto jízdních dokladů ušetří za dětské 
vstupné. 

Podrobný jízdní řád, ceny jízdenek 
a další informace o parních jízdách 
Jihočeského léta s párou najdete na 
webových stránkách Českých drah 
www.cd.cz/jiznicechy. 

Zdroj: České dráhy, a. s., KCOD 
České Budějovice

Okolí Sušice a Šumava nabízejí ná-
vštěvníkům mnoho atraktivních míst 
a alternativ, jak tato místa navštívit. Půj-
čovna čtyřkolek a horských kol Sušice 
umožňuje cestu za poznáním tak trochu 
jinak. 

V současné době má k dispozici dvě 
nové čtyřkolky značky TGB Blade 550 
4x4, které umožní jedinečný zážitek, 
jenž je ještě umocněn krásami šumav-
ských vyhlídek a zákoutí. Pro zachová-
ní krás přírody probíhá vše podle plat-
ných zákonů České republiky. Výlet je 
v doprovodu průvodce, který dohlíží na 
bezproblémový a bezpečný průběh celé 
vyjížďky. Půjčovna nabízí připravené 
trasy, u kterých je uvedená i časová ná-
ročnost, nebo si každý může sestavit vý-
let na přání. Pro adrenalinově založené 
jedince je možná jízda na terénní trati, 
která se nachází nedaleko Sušice. Půj-
čovna také nabízí horská kola značky 
Specialized v různých velikostech. 

V současné době je k dispozici deset 
horských kol. Ta nabízejí jedinečné 
splynutí člověka s přírodou a člověk si 
pak její krásy může vychutnat plnými 
doušky. Pracovníci půjčovny rádi po-
skytnou informace a tipy na cyklistický 
výlet. Samozřejmostí jsou slevy pro stu-
denty a při využití více služeb najednou 
(ubytování, horská kola, čtyřkolky). 
Veškeré informace můžete najít na strán-
kách www.ctyrkolky-susice.cz nebo 
www.cyklo-susice.cz.

Losovi na stopě
Zoo Praha a Správa NP a CHKO Šu-

mava zahájili spolupráci na projektu 
monitorování losa na Šumavě. Ke konci 
března vzlétla nad NP Šumava helikop-
téra. Na palubě byli, kromě pilota Jaro-
míra Krestýna, člen Telemetry teamu 
Pavel Šustr, pro potřeby uspání zvířete 
střelec Pavel Zázvorka, fi lmař Reiner 
Bergomaz a Vítězslav Ambrož, který 
obsluhoval termovizi. Cílem je-
jich cesty byl los – resp. moni-
torování jeho pohybu po Šu-
mavě.

Poslední tři roky se nepodaři-
lo Telemetry teamu k losům při-
blížit. Nyní má pro zlepšení monitoro-
vání zvířat připraveny telemetrické 
obojky se satelitní technologií – podob-
ný systém se používá u monitoringu je-
lena, srnce a rysa na Šumavě. „Pro zlep-
šení práce jsme nyní použili vrtulník 
s termovizí a výsledek pátrání byl 
úspěšný – zvíře jsme dokázali najít, jed-
nalo se o dospělého jedince. Tentokrát 
se bohužel nepodařilo zvíře uspat 
a obojek nasadit,“ upřesnil Pavel Šustr, 
vedoucí odboru zoologie sekce Výzku-
mu a ochrany přírody Správy NP 
a CHKO Šumava. K myšlence použít 
vrtulník přivedli Telemetry team odbor-
níci ze Švédska, kteří se byli v NP Šu-
mava podívat a ohodnotili tuto lokalitu 
za vhodnou pro monitoring z vrtulníku. 
Touto metodou švédští kolegové odchy-
tili a označili na 300 ks losů. Monitoro-
vání losa má přímou souvislost se spo-
lečným projektem Správy a Zoologické 
zahrady hl. m. Prahy. „Jsme moc rádi, 
že jsme byli přizváni ke spolupráci 
na tomto projektu – vzhledem ke stále 

rostoucí návštěvnosti pražské zoo 
máme možnost informovat širokou 

veřejnost o bohulibých ochra-
nářských aktivitách a také se 
jich aktivně účastnit. V tomto 
případě jsme připraveni sledo-

vat pohyb losa na Šumavě na 
speciální obrazovce, umístěné po-

blíž našeho výběhu losů. Budeme tedy 
našim kolegům ze Šumavy (i sobě) 
držet palce, aby další pokus o nasazení 
telemetrického obojku vyšel,“ řekl Vít 
Kahle, vedoucí oddělení marketingu 
a PR Zoo Praha. 

Stavy losa na Šumavě se nemění 
(v současné době se v jižních Čechách 
pohybuje asi 10 kusů), možná mírně 
klesají. Pravděpodobnou příčinou může 
být pytláctví. „Členové Telemetry tea-
mu věří, že označení zvířete obojkem 
může pomoci při jeho ochraně proti pří-
padnému pytláctví,“ řekl Pavel Šustr 
a dodal: „Obavy z toho, že se los na Šu-
mavu nevrátí, se ukázaly liché. Byly vi-
děny losí krávy s mláďaty.“ „Tento pro-
jekt slouží jak přesnému poznání života 
losa na Šumavě, tak i k zajištění kvalit-
ní ochrany tohoto silně ohroženého dru-
hu české přírody,“ sdělil František Krej-
čí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Jana Zvettlerová, tisková referentka, 
Správa NP a CHKO Šumava

Po Zlaté stezce se soumary a solí 

Jihočeské léto s párou 2010 
Železniční nostalgie v malebných kulisách jižních Čech 

„Pohoda medvědí“
Plyšový medvěd vyvolává v lidech 

většinou příjemné vzpomínky. Vždyť 
kdo z nás neměl v dětství svého med-
vídka? I proto nese moje dílna neofi ci-
ální název „Pohoda medvědí”.

Svou prací se snažím navázat na tra-
dice dříve obvyklé domácí výroby hra-
ček a upomínkových předmětů. Zabý-
vám se ručním šitím plyšových zvířátek, 
převážně medvídků a látkových pane-
nek. Provozuji také nemocnici pro med-
vídky – opravuji staré i novodobé ply-
šové a textilní hračky. 

Každý medvídek je ručně ušitý origi-
nál, je opatřen pořadovým číslem, rokem 
výroby a visačkou Šumava originální 
produkt®. Někteří medvídci mají skleně-
né oči, ručně vyrobené technikou vinu-
tých perel. Moje panenky a medvídci 

nejsou klasické hračky. Šetrné hraní sa-
mozřejmě vydrží, ale raději budou deko-
rací, talismanem a nejraději kamarádem 
pro větší děti a dospělé.

Moje motto – „Medvědů není nikdy 
dost” – platí v každém věku.

Zvířátka, panenky a další drobnosti 
pro radost budu i letos nabízet na růz-
ných akcích (pouti, slavnosti apod.) po 
celé Šumavě. Medvídci na vás čekají 
na informačních centrech, v Turnero-
vě chatě zakoupíte ručně šitou vydru. 
Mimo region se s medvídky setkáte 
v Kavárně Šumava v Praze a na akcích 
Klubu Panenky ČR. Samozřejmě mě 
můžete navštívit přímo v Rejštejně, nej-
lépe po telefonické domluvě na tel. 
+420 731 456 411.

Těším se na vás
Romana Mathausová a medvědi

Cyklisté, zavítejte do Klatov…

Šumava tak trochu jinak
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1 PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Waldmünchen Perlsee

2 AQUAPARK „AQUA-FIT”
Waldmünchen, Dr. Matthias-Lechner-Str. 4
www.erlebnisbad-aquafi t.de

3 PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Stamsried Naturbad

4 PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Pösing bei Roding

5 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Cham

6 PLAVECKÝ BAZÉN
Furth im Wald
www.furth.de

7 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Furth in Wald

8 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Blaibach

9 PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Blaibach 

10 PLAVECKÝ AREÁL 
(AQACUR BADEWELT KÖTZTING) 
Bad Kötzting, Bgm.-Seidl-Platz 1 
www.aqacur.de

11 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Bad Kötzting

12 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Grafenwiesen

13 PLAVECKÝ AREÁL 
Lam, Marktplatz 1
www.lam.de/osserbad/index.htm

14 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Lam - Osserbad

15 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Arnbruck 

16 PLAVECKÝ BAZÉN
Arnbruck, Gemeindezentrum 2
www.panoramabad-arnbruck.de

17 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Viechtach

 Tipy na koupání v Bavorském lese (Německo)  Tipy na koupání na Šumavě (Česko)

 S blížícím se létem a prázdnina-
mi je dobré vědět, kde se budeme 
moci ochladit.

Letní sezóna 2010 začíná a my 
bychom vás chtěli opět nalákat 
na Šumavu. Jak možná mnozí ne-
víte, tak Šumava nejsou jen hory, 
ale naleznete zde i mnoho míst ke 
koupání. Přinášíme tipy na koupá-
ní jak na české, tak na bavorské 
straně Šumavy. Nabízíme množ-
ství krytých bazénů a aquaparků, 
ale také venkovní koupání v kou-
palištích, rybnících a nádržích, 
které jsou zpřístupněny veřejnos-
ti. Nejsou zde zahrnuta všechna 
místa ke koupání, je to pouze vý-
běr nejoblíbenějších míst Šumavy. 
Přejeme vám mnoho krásných let-
ních zážitků.

18 PLAVECKÝ AREÁL
Bodenmais, Finkenweg
www.silberbergbad.de

19 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Bodenmais

20 PLAVECKÝ BAZÉN
Zwiesel, Badstr. 4
www.stadtwerke-zwiesel.de

21 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Zwiesel 

22 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Frauenau

23 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Regen

24 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Bischofsmais

25 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Falkenstein

26 PLAVECKÝ BAZÉN
Wörth an der Donau, Gschwelltalstraße 2
www.woerth-donau.de

27 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Straubing – Aquatherm

28 PLAVECKÝ BAZÉN
Straubing, Wittelsbacherhöhe 50/52
www.stadtwerke-straubing.de

29 PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Straubing Friedenheinsee

30 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Mitterfels

31 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Bogen

32 PLAVECKÝ BAZÉN ELYPSO 
Deggendorf, Sandnerhofweg 4-6
www.elypso.de

33 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Deggendorf 

34 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Grafenau

35 PLAVECKÝ BAZÉN
Freyung, Jahnstraße 8
www.freyung.de

36 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Freyung

37 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Haidmühle

38 KAROLI AQUAPARK
Waldkirchen, Vdk-Heim-Straße 1
www.waldkirchen.de

39 PLAVECKÝ BAZÉN
Eging am See, Mühlbergstr. 5
www.sonnen-therme.de

40 PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Eging am See 

1 RYBNÍK SLATINA 
Slatina 

2 RYBNÍK PODHÁJÍ
Mračnice

3 KOUPALIŠTĚ
Klenčí pod Čerchovem

4 KOUPALIŠTĚ BABYLON
Babylon
www.plavecky-bazen.domazlice.info

10 KOUPALIŠTĚ HÁJOVNA 
Kdyně 

11 KOUPALIŠTĚ 
Smržovice

12 KOUPALIŠTĚ 
Pocinovice

13 MEZHOLEZSKÝ RYBNÍK
Mezholezy

14 KOUPALIŠTĚ
Dolany

15 KOUPALIŠTĚ 
Měčín 

16
PLAVECKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ
Klatovy, Dr. Sedláka 829
www.klatovynet.cz/ts/bazen

17 KOUPALIŠTĚ 
Janovice nad Úhlavou

18 RYBNÍK 
Strážov 

19 KOUPALIŠTĚ 
Nýrsko 

20 KOUPALIŠTĚ
Železná Ruda

21 KOUPALIŠTĚ 
Běšiny, Eurocamp

22 KOUPALIŠTĚ 
Vrhaveč 

23 KOUPALIŠTĚ
Chlistov 

24 RYBNÍK 
Mochtín 

25 RYBNÍK 
Kocourov 

26 KOUPALIŠTĚ
Číhaň 

27 KOUPALIŠTĚ
Kolinec

28 KOUPALIŠTĚ 
Hory Matky Boží

29 HNAČOVSKÝ RYBNÍK 
Hnačov

30 RYBNÍK VALCHA 
Mladice

31 DALOVICKÝ RYBNÍK 
Čejkovy 

32 RYBNÍK
Slatina

33 AQUPARK HORAŽĎOVICE
Horažďovice, Sportovní 1052
www.bazen.horazdovice.cz

34 POTOCKÝ RYBNÍK 
Malé Hydčice 

35 LOMECKÝ RYBNÍK
Čímice 

36 KOUPALIŠTĚ 
Sušice 

37 KOUPALIŠTĚ 
Petrovice u Sušice 

38 KOUPALIŠTĚ 
Annín

39 KOUPALIŠTĚ 
Nezdice na Šumavě  

40 RYBNÍK VAŇKOVKA 
Žihobce 

41 KOUPALIŠTĚ
Rohanov 

42 ÚBISLAVICKÝ RYBNÍK
Úbislav

43 RYBNÍK KRAMATA
Vimperk, Kramata

44 KOUPALIŠTĚ
Vimperk 

45 KOUPALIŠTĚ
Vimperk, Hajná Hora 

46 KOUPALIŠTĚ
Lažiště 

47 KOUPALIŠTĚ
Vlachovo Březí

48 KOUPALIŠTĚ
Žíchovec

49 RYBNÍK PODROUŽEK
Netolice

50

VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ HULÁK
Prachatice, U rybníčku
www.prachatice.cz

51 PLAVECKÝ BAZÉN
Prachatice, U stadionu 261
www.prachatice.cz

52 KŘIŠŤANOVICKÝ RYBNÍK 
Křišťanovice

53 KRYTÝ BAZÉN 
Volary, Mlýnská 334
www.mestovolary.cz

54 BRLOŽSKÝ RYBNÍK
Brloh

55

PLAVECKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ
Větřní 300
www.ubytovani-koupaliste.cz

56 HORNÍ PLANÁ 
Písčitá pláž, vstup zdarma 

57 VODNÍ NÁDRŽ LIPNO 

58 ČERNÁ V POŠUMAVÍ
Písčitá a travnatá pláž, vstupné 

59 AQUAPARK FRYMBURK
Wellness Hotel Frymburk
www.hotelfrymburk.cz

60 AQUAWORLD LIPNO
Lipno nad Vltavou 86
www.lipno.info

61 LIPNO NAD VLTAVOU
Veřejná písčitá a travnatá pláž 
vstup zdarma 

5 PLAVECKÝ BAZÉN
Domažlice, Palackého 230
plavecky-bazen.domazlice.info

6 KOUPALIŠTĚ
Mrákov

7 KOUPALIŠTĚ 
Oprechtice – Prudice

8 KOUPALIŠTĚ 
Kanice 

9 KOUPALIŠTĚ
Němčice

 venkovní bazén/ přírodní 
koupaliště

 krytý bazén

 

41 VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Egging am See

42 PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Neukirchen vorm Wald 

43 PLAVECKÝ BAZÉN
Passau, Messestraße 7
www.passauer-erlebnisbad.de
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V letošním roce se již potřetí ná-
vštěvníkům otevřou dveře Ateliéru 
„Šumavské perle“ paní Jany Wudy 
v Nezdicích na Šumavě.

 Hosté se zde mohou seznámit s histo-
rií sklářské výroby páteříků – korálků 
vyráběných na Šumavě ve středověku, 
které byly navlékány do růženců, jejich 
název byl odvozen od motlitby Pater 
Noster. Dílnu je možné v letních měsí-
cích bezplatně navštívit a zhlédnout no-
vodobou výrobu skleněných korálků – 
vinutek. Na sklářském kahanu na 
propan-butan, do kterého je dmýchán 
vzduch, aby tak zvýšil výkon a zajistil 
oxidační hoření, se proměňují tyčinky 
lampového skla v malé či větší korálky. 
Po nahřátí se sklovina navíjí na kovové 
tyčinky opatřené kaolínovou vrstvou. 
Základní tvary korálků je možné zdobit 
pomocí skleněných nití, stříbra či zlata, 
přejímat křišťálem, pomocí jehly tvořit 
bublinky či roztahovat dekory, kombina-
cí těchto technik vzniká široká škála or-
namentů. Korálek nemusí být jen kulatý, 
ale je možné vyrobit např. placičku, vá-
leček, čočku, kostičku, atd. Výroba vi-
nutek nevyžaduje pouze soustředěnost 
a šikovné ruce, ale hlavně trénuje trpěli-
vost, dává velký prostor fantazii a je 
tvůrčí a relaxační činností. 

Ti, kteří se nechají touto nevšední vý-
robou okouzlit, si mohou na vlastní kůži 

práci na kahanu vyzkoušet a vytvořit si 
svou vinutou perlu. Pro ty, kteří se neod-
váží sednout si ke kahanu a okusit kouz-
lo práce se sklem, je připravena nabídka 
samostatných autorských vinutek a bi-
žuterie s perlemi Jany Wudy a Lucie Vo-
jíkové. V letošním roce byla nabídka 
rozšířena o prodej bižuterních kompo-
nentů i z chirurgické oceli, návlekového 
materiálu a tyčí lampového skla. 

Od března se letos pravidelně konají 
víkendové kurzy, kde se účastníci naučí 
vše, aby mohli po ukončení dvoudenní-
ho kurzu samostatně pracovat a tvořit 
vlastní perličky. Pokud chcete potěšit 
své blízké, kteří mají tvůrčí duši, může-
te v ateliéru zakoupit „Dárkový poukaz“ 
na absolvování kurzu.

Přijměte naše pozvání a navštivte nás 
v Nezdicích na Šumavě, malebné vísce 
šumavského podhůří s bohatou historií. 
Doporučujeme ubytování: Apartmán 
124 (www.apartman124.cz) a Pazderna 
(www.nezdickachalupa.cz) – držitelé 
certifi kátu Šumava-originální produkt®. 

Otevírací doba pro letošní rok:
červenec – srpen: pondělí 11–15, 
úterý 17–19, středa 11–15 a 17–19, 
čtvrtek 17–19 hodin. 

Info: tel.: +420 606 889 532, 
+420 739 544 831

Zmrzlina s lesním 
ovocem z Turnerovy chaty 

Zmrzlina je oblíbeným osvěžením 
v horkém letním dni. Zkuste si ale někdy 
přečíst informace na obalu anebo se ze-
ptat prodavače na její složení. Ani „pra-
vá italská zmrzlina“ se dnes už dávno 

nedělá z mléka, ale z rostlinných tuků, 
emulgátorů, stabilizátorů, chemických 
zahušťovadel, barviv, aromat, atd. Tako-
vou jsme prodávat nechtěli. Naše pocti-
vá zmrzlina je jako kdysi jen z mléka, 
cukru, škrobu a dáváme do ní pravé ovo-
ce nasbírané na Šumavě.
Kontakty: Ječmínek, s. r. o., 
Jaroslav Zelinger
Turnerova chata – Povydří, Rejštejn
tel.: +420 376 599 234 , +420 602 210 482 
info@turnerovachata.cz 
www.turnerovachata.cz

Páteříky a vinuté perle 
ze Šumavy

Dodnes nacházím kolem starých sklář-
ských hutí na Šumavě úlomky skla nebo 
také při troše štěstí dokonce celé korál-
ky. Odtud už byl jen krůček k tomu zku-
sit roztavit tyčku skla a vytvořit svůj 
vlastní korálek. Podlehnout pohledu do 
plamene, ve kterém poslušně taje sklo, 
bylo snadné. A tak dnes vyrábím nejen 

jednoduché páteříky a z nich růžence, 
ale i náročné zdobené solitéry, které se 
dají nosit jako šperk. Při výrobě korálků 
vkládám do skla svoje představy, radost 
a energii, které čerpám ze šumavské pří-
rody.
Kontakty: Hedvika Zahálková 
vinute.perle.sumava@gmail.com 
http://sites.google.com/site/vinuteperle

Lhenická ovocná šťáva

Rozmanité druhy moštů – jablko, mixy 
jablko-hruška, jablko-rybíz, jablko-vi-
šeň, jablko-mrkev, jablko-červená řepa 
jsou čistě přírodní produkt. Obsahují 
hodnotné vitamíny, minerály a vlákninu. 

Neobsahují konzervanty, cukr, barviva 
či sladidla. Podíl ovocné složky je 100 %. 
Jeden litr šťávy obsahuje 1,4 kg ovoce. 
Příznačný je sediment na dně, který je 
znakem přírodního charakteru nápoje – 
obsahuje vitamíny a vlákninu. 
Kontakty: Pěstitelská pálenice a moštárna, 
Karel Gregora
Krumlovská 94, 384 02 Lhenice 
tel.: +420 388 321 500 , +420 602 834 160
karelgregora@centrum.cz 
www.lhenickaovocnastava.cz

Lenorské pečivo

Pečeme pšenično-žitný chléb, bez 
konzervačních přípravků, zadělávaný 
podle více než sto let staré receptury, 
zvaný celý kvas. Pečeme i další druhy 
drobného pečiva – houstičky, lenorské 
česnekové placky, na Velikonoce a Vá-
noce pečeme speciální druhy pečiva – 
vánočky, mazance, koláčky. Pec je vy-
tápěna dřevem tradičním způsobem. 

Pečení se koná každou poslední sobotu 
v měsíci vždy od dubna do prosince, 
v dopoledních hodinách v Lenoře. 

Kontakty: Velká Lóže Pecařská
Lenora, o. s., Augustin Sobotovič 
tel.: +420 723 015 152

Outdoorové oblečení 

Naše výrobky s označením HIGH 
POINT stanuly již více než 36 x na vr-
cholech vyšších než 8 000 m n. m. Jsou 
součástí nejen himálajských expedic, 
ale také výprav do Antarktidy či exotic-
kých oblastí. 
Hlavním cílem výrobků je chránit Vás 
před nepříznivým počasím při všech ak-

tivitách ve volné přírodě a zpříjemnit 
v ní Váš pobyt a činnosti. Prioritou fi r-
my Sport Schwarzkopf, s. r. o., je kvali-
ta provedení a vysoká technická úroveň 
výrobků HIGH POINT. 

Kontakty: Sport Schwarzkopf, s. r. o.
T. G. Masaryka 154, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 528 895, +420 731 446 249
schwarzkopf@highpoint.cz 
www.highpoint.cz

Penzion Mechovský dvorec

Útulný penzion v tradičním šumavském 
stylu, kde na Vás dýchne domácí poho-
da, se nachází nedaleko Srní, odkud bu-

dete mít celou Šumavu na dosah. Dopřej-
te si komfort moderního ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s možností při-
stýlky, každý s vlastním sociálním zaří-
zením a TV. Celková kapacita je 18 lů-
žek. Můžete si vybrat ubytování se 
snídaní nebo s polopenzí, v sezoně je 
otevřena restaurace s poctivou českou 
domácí kuchyní. K načerpání nových sil 
využijte klidné posezení na velké zahra-
dě, k dispozici je ohniště, pískoviště, 
skluzavka, uzamykatelný domek pro 
Vaše kola, lyže a další sportovní vyba-
vení. Nabízí cenové zvýhodnění pro vět-
ší skupiny, fi remní a skupinové akce 
a individuální přístup. Mimo garanci 
dobrého počasí pro Vás v Mechovském 
dvorci zajistí cokoliv.

Orientační ceník za osobu a noc:
Ubytování se snídaní: 590 Kč
Přistýlka se snídaní: 440 Kč
Dítě od 3 do 12 let se snídaní: 390 Kč
Příplatek za polopenzi (večeři): 70 Kč 

Kontakty:
341 92  Srní-Mechov 181
tel.: +420 376 324 063
Bc. Ondřej Uher: +420 721 305 352,
+420 777 584 019
info@sumava-penzion-srni.cz
www.sumava-mechov.cz

Hotel Kašperk

Hotel Kašperk byl stvořen pro relaxaci 
a nevšední zážitky z okouzlující šumav-
ské přírody v srdci města Kašperské 
Hory, jehož sláva vyrostla na historii 

těžby zlata a Zlaté stezky. Je to půvabné 
horské městečko usazené v náruči šu-
mavských kopců. Jeho malebnost umoc-
ňuje náměstí orámované historickými 
domy, jehož dominantou je kromě rad-

nice právě zrekonstruovaný hotel Kaš-
perk, který nabízí 74 lůžek ve 24 luxus-
ních pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. Každý pokoj je pojmenován 
po zajímavém místě v okolí. Dále je 
hostům k dispozici restaurace s letní te-
rasou, konferenční prostor pro 70 osob, 
plavecký bazén 17 x 6 m s podvodními 
masážemi, relaxační terasa s pískem 
a lehátky, hřiště na minifotbal, vnitřní 
dětský koutek, klubovna, hotelové par-
koviště a v létě půjčovna kol. Ideální 
místo pro Vaši rodinnou dovolenou.
Orientační ceník za osobu a noc:
Dvoulůžkový komfortní pokoj od 790 Kč
Romantický pokoj od 790 Kč
Královský pokoj od 990 Kč
Děti do 12 let zdarma!

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

Apartmány Eva – 
ubytování v soukromí

Apartmány Eva se nachází v obci Srní 
v srdci Národního parku Šumava, nabízí 
klid, pohodu a kvalitu pro mladé i pro ty 
dříve narozené. Pro milovníky přírody 
jsou v blízkém okolí k dispozici trasy 
jak pro cyklisty, tak i pro pěší. Doporu-
čujeme navštívit nedalekou Hauswald-
skou kapli – místo zázraků. V zimě jsou 
zde ideální možnosti pro běžkaře. 
Ubytování v soukromí, rodinný dům 
v krásné zahradě je vhodný i pro rodiny 

s dětmi. Dva nadstandardně vybavené 
prostorné apartmány a jeden dvoulůžko-
vý pokoj mají plně vybavené kuchyňky 
s ledničkou, vlastní sociální zařízení, TV 
a WiFi internet. Z apartmánů je hezký 
výhled na Zelenou horu a panorama Šu-
mavy. Pro děti je k dispozici pískoviště. 
Možnost parkování je přímo v zahradě 
u domu, která je ohrazena plotem a brá-
nou. Ubytování uspokojí i ty nejnároč-
nější hosty.
Orientační ceník za osobu a noc:
Dle sezony od 350 do 500 Kč

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

Penzion „U Horejšů“

Penzion byl otevřen v roce 2000, majite-
lé navázali na tradici sahající do před-
válečných let, kdy na Zadově začalo 
vznikat turistické středisko. Můžete se 
ubytovat v devíti pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV a ledničkou, 
dále je k dispozici společná kuchyňka. 
Penzion je součástí areálu „U Horejšů“, 
ve kterém můžete využít restauraci, 
obchod, infocentrum, skishop, lyžařský 
vlek, sjezdovku a sport bar s bowlingem, 
kulečníky, fotbálky, atd., a kde je možné 
příjemně strávit čas, když je venku ne-
vlídno, nebo při dlouhých zimních veče-
rech. Díky velkému prostoru nabízí zá-
bavu i početnějším skupinám a rodinám 
s dětmi. Pro malé hosty je k dispozici 
venkovní hřiště, sezonní školka a spous-
ta hraček. To a mnoho dalšího na vás 

čeká v jedinečném areálu u Horejšů, tak 
už na nic nečekejte a vydejte na Zadov!       

Orientační ceník za osobu a noc:
Dle sezony od 320 do 360 Kč
Děti, skupiny, školy, skupinové soustředění 
sportovců atd., slevy dle dohody.

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

Aparthotel Šumava 2000

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

Hotel Jenišov

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

Rodinný penzion Brücknerův Dům

Prášily 17, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 016 508
kreuzigerova@seznam.cz 
www.bruckneruvdum.cz

Penzion Horská Kvilda

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

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“ 

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

Penzion 
Pod Churáňovským vrchem

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

Pension – Biofarma Slunečná 

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

Penzion 
u Černého kohoutka

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

Apartmán 124

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

Šumavské apartmány

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

Dvorec Nová Hůrka

Nová Hůrka 241, 
342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 382 641, 
+420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz 
www.dvorecnovahurka.wz.cz

U Hojdarů 

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

Ubytování u Chladů

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

Chalupa Katky Neumannové

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

Chata Klubu českých turistů

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

Chata Kvilda 

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

Chalupa Pazderna

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

Turnerova chata 

341 92 Rejštejn, Povydří
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz 
www.turnerovachata.cz

Vazby a dekorace 
ze sušených rostlin

Moje výrobky vám i v zimě připome-
nou barevné a voňavé léto. K výrobě 
dekorací používám nejrůznější přírodní 
materiály, většinu z nich sbírám v okol-

ní přírodě a pěstuji na zahradě. Aranžu-
ji v různých barevných kombinacích, 
tvarech i velikostech. V mých věncích 
a kyticích najdete kromě známých suše-
ných květin i makovice, len, jeřabiny, 
kaštany, bukvice, ale i různé větvičky 
a například i pecky z třešní. Svoje vý-
robky prodávám na řemeslných jarmar-
cích po naší republice.

Kontakty: Václava Malíková
Lipová 887, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 721 229 460
malikova.vaclava@seznam.cz 
www.dekorace-malikova.net

Šumavské bylinkové 
potěšení a jiné ručně šité 
výrobky

Máte rádi přírodu, vůni bylinek? Touží-
te ji mít také doma? Potřebujete polštá-
řek pro příjemný, uklidňující či relaxač-
ní spánek? Hodila by se Vám pokrývka 
na čajovou konvičku či originální ná-

kupní taška? Přemýšlíte o zvláštním, 
originálním dárku pro přátele? Nabí-
zíme Vám voňavé polštářky, zdobené 
sáčky a jiné ručně šité výrobky. Na za-
hrádce si pěstujeme bylinky, které použí-
váme při výrobě drobných dárků i talis-
manů pro děti i dospělé.

Kontakty: Štěpánka a Tomáš Balvínovi
Volšovská 492, 342 01 Sušice 
tel.: +420 602 493 475
stepanka.zakova@seznam.cz 
www.balvinova.estranky.cz

 Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost Seznamte se s pravými šumavskými výrobky

Rodina certifi kovaných výrobků se 
od zimy rozrostla o dalších 7 výrobků, 
které Vám tímto představujeme. Se-
znam všech certifi kovaných výrobků 
naleznete na www.domaci-vyrobky.cz 
nebo v nově vydaném Katalogu certi-
fi kovaných výrobků a služeb, který je 
k dostání na všech informačních cen-
trech uvedených na poslední stránce 

těchto novin, ale také 
u certifi kovaných vý-
robců a na ofi ciálních 
prodejních místech 
(seznam je na straně 
11) nebo elektronic-
ky ke stažení na na-
šem webu.

Takto označené výrobky je možno 
zakoupit přímo u výrobce na uve-
dené adrese.

Certifi kace ubytovacích a stravo-
vací služeb se na Šumavě úspěšně 
rozjela, v současné době jejich počet 
vzrostl na 22. V tomto čísle novin 
Vám představujeme všechny služby 
pyšnící se značkou ŠUMAVA origi-
nální produkt®, nově certifi kované, 
trochu podrobněji. Mnoho dalších 
informací najdete na našem webu 
www.regionalni-znacky.cz a v nově 
vydaném Katalogu certifi kovaných 
výrobků a služeb.

Vychutnejte si kvalitu 
z rukou mistra

Od náročného labužníka po milovníka 
specialit najde v sortimentu od nás řez-
nických mistrů každý své favority. Neu-
stále se pro Vás snažíme hledat a objevo-
vat nové trendy v našem sortimentu, a to 
i dle přání vás zákazníků. Proto nesmí 
v našem sortimentu chybět jak lahodné 
výrobky z drůbežího masa, tak výrobky 
se sníženým obsahem tuku ani bio vý-
robky. Při vlastní výrobě prochází vše řa-
dou kontrol, při kterých je kladen důraz 
jak na kvalitu vstupních surovin, tak na 
kvalitu zpracování. Podíl ruční práce je 
předpokladem a zárukou stálé kvality 
a jedinečné chuti našich výrobků. 

Naše kulinářská paleta začíná u chut-
ných nářezů – od tradičních lahodných 

uzenin k moderním a mezinárodním 
novinkám v chuťových směrech. Náš 
sortiment výrobků nabízí uzeniny 
všech představitelných druhů od klasi-
ky až k regionálním specialitám jako 
jsou naše certifi kované výrobky Sušic-
ká klobása, Šumavský sulc a Šumav-
ský bok.

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o.
www.ponnath.cz

Slaměnky ze Šumavy

V zimním vydání našich novin jsme 
Vás informovali o nově otevřené dílně 
paní Knězové v Hrádku u Sušice, která 
je zároveň prodejním místem certifi ko-
vaných výrobků v oboru dekorace ze 
sušených květin. Nebuďte zklamaní, 
pokud naleznete přes letní období dveře 
této aranžérské dílny převážně zavřené, 
protože hlavní část činnosti je nyní za-
měřena na pěstování sušeného materiá-
lu. A tak se můžete zastavit přímo na 
políčku u kostelíka Zdouň, který je jed-

nou z dominant v okolí Sušice, při silni-
ci mezi Hrádkem a Tedražicemi. Tam se 
v záři vycházejícího slunce roztančí ba-
revné spektrum slaměnek, statice a dal-
ších květin, aby zde do sebe vstřebaly 
atmosféru léta a pak nás v zimních mě-
sících potěšily svojí křehkou krásou.

Tyto čerstvě nasušené květiny a aran-
žérské výrobky z nich pak budou k vi-
dění a zakoupení na různých akcích 
s řemeslnými jarmarky, v prodejních 
místech certifi kovaných výrobků a v ne-
poslední řadě také na letní výstavě v ga-
lerii ve Františkově u Kvildy a přímo 

u paní Knězové, nejlépe po domluvě na 
telefonu +420 721 643 933.

DO TŘETICE VŠEHO……. 
…my doufáme, jen DOBRÉHO
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Skanzen Finsterau
Výlet do jiných časů, do zcela jiného 

života – to vše na Vás čeká skryto v ho-
rách a lesích Národního parku Bavorský 
les, přímo u českých hranic, ve skanze-
nu Finsterau.

Tady můžete poznat a pochopit fasci-
nující svět venkovských sídel Bavor-
ského lesa. Jak se žilo na statku před 
100 lety? Jak vypadala selská stavení, 
jaké nářadí lidé tehdy používali? Hos-
podářská řemesla a vše kolem nich jsou 
tu stále k vidění. A ve svátečních dnech 
a při pravidelných trzích zní všude ko-

lem veselá hudba a zpěv. Ve Skanzenu 
Finsterau jsou pořádány i mimořádné 
tematické výstavy, jež pokaždé za-
ujmou.
www.freilichtmuseum.de

Stezka v korunách stromů

Největší stezka na světě v korunách 
stromů, jejíž délka je 1300 m, umožňuje 
pohyb v 8 – 25 m nad zemí, v dosud ne-
narušené přírodě. Tento jedinečný záži-
tek z jiné perspektivy lze získat na Stez-
ce v korunách stromů v Bavorském 
národním parku v obci Neuschönau. 
U parkoviště vedle areálu s výběhy pro 
zvěř se nachází přístupová cesta k nej-
větší stavbě tohoto druhu na světě. Ná-
stupní věž je vybavena výtahem, jenž 
umožňuje pohodlný a snadný přístup jak 
handicapovaným, tak i rodičům s dět-
ským kočárkem. Díky dřevěné konstruk-
ci, citlivě zasazené do zdejšího smíšené-
ho lesa, budete obohaceni o skutečný 
přírodní zážitek, jenž je ještě více umoc-
něn didakticky zpracovanými informač-
ními tabulemi podél celé stezky. Dozvíte 
se tak mnohé o zdejší krajině a různých 
životních formách v úplně nové dimenzi. 

Lávka je dlouhá 1300 metrů, poté dosáh-
nete plošiny 44 m vysoké vyhlídkové 
věže, ze které se nabízí fantastický 
a bezmála neomezený výhled. Směrem 
na Luzný se můžete kochat pohledem 
na neosídlenou, lesy porostlou krajinu, 
opačným směrem se nabízí výhled 
na pečlivě obdělávanou kulturní krajinu 
regionu Bavorský les, přes kterou lze 
dohlédnout až k Alpám. Stezka končí 
v přízemí Návštěvnického centra Hans-
Eisenmann-Haus.
Bližší info: www.stezkavkorunach.cz

Skláři v Bodenmais
Výroba skla je stále ještě tak původní 

a autentická, jako bývala před stovkami 
let, a skláři ze sklárny JOSKA Boden-
mais nechávají ve své huti lesního skla 
vzniknout opravdu skutečnému umění. 
Šikovnost a kreativita je jejich největším 
potenciálem a jejich ruce dokážou vy-
kouzlit veskrze mistrovské kousky. 
Jejich práci můžete nejenom přihlížet, 
ale můžete si ji i sami vyzkoušet. Není to 
zase tak těžké. Dle instrukcí jednoho ze 
sklářů a mistra si vyfouknete svou vlast-
ní skleněnou kouli. Sami si určíte barvu 
a velikost – a pak už to jde jedna radost 
na pracovní ploše před sklářskou pecí, ve 
které je teplota vyšší než 1300 stupňů, 
a s patřičným obecenstvem. A co je 

na tom nejhezčí? Po několika málo mi-
nutách nutného zchlazení si můžete 
„svou“ čerstvě vyfouknutou kouli odnést 

domů na památku! Tohle je opravdový 
zážitek pro děti i dospělé. Nenechte se 
o něj připravit!

JOSKA Erlebniswelten
Am Moosbach 1, 94249 Bodenmais
tel. +49 9924-7790 • www.joska.com

Doma v Bavorském lese
Nekonečné lesy, mohutné horské 

hřebeny, jež se střídají s mírnými ne-
rovnostmi terénu, malá horská jezera, 
navíc něžné mlhové opary a výhledy 
až k Alpám. To je nejrozsáhlejší a ur-
čitě i nejpůsobivější lesní krajina 
uprostřed střední Evropy – Bavorský 
les. Na cca 6 000 km2 zde objevíte tu 
nejzelenější přírodu, nejprůzračnější 
potoky a jezera, a vůbec ten nejčistěj-
ší vzduch, jaký kdy byl v Německu 
naměřen. Právě zde, podél české hra-
nice, se rozkládá jedinečný prales, 
Národní park Bavorský les.

Bavorský les je nejpůvodnější a nej-
starší zalesněnou oblastí v Evropě. Je 
to region se zajímavou kulturou a his-
torií, neboť zde, v těchto mimořád-
ných zeměpisných podmínkách, se 
po celá staletí rozvíjely a udržovaly 
takové zvyky a tradice, jaké po celém 
Německu již nikde jinde nenajdete.

Tourismusverband Ostbayern e. V.
-Bayerischer Wald- 
Luitpoldstraße 20
93047 Regensburg 
bezplatný tel. +49 800 12 12 111
info@bayerischer-wald.de 
www.bayerischer-wald.de 

Doma v Bavorském lese

  … na tradiční pokrmy 
         Bavorského lesa

Vepřová pečeně 
„Das ArberSchweiners“ aneb 
„v klidu spočívá síla prasete“

Recept a jídlo, pro které se vyplatí 
jít mnoho kilometrů. Jak chutná 
vepřová pečeně z Bavorského lesa? 
Co je tak zvláštního na receptu origi-
nální vepřové pečeně z ArberLandu? 

Přísady: 4 cibule; 1 pol. lžíce mou-
ky; 1 lžička kmínu; 3 jablka; 2 syrové 
brambory; 2 oloupané karotky; 1/2 l 
vývaru; 2 pol. lžíce sádla; 1 kg vepřo-
vé pečeně (plec); 0,2 l tmavého piva

Příprava: Vepřovou pečeni osolte, 
opepřete a okořeňte česnekem a kmí-
nem. Rozpalte sádlo a usmažte v něm 
maso. Oloupejte 2 cibule, nakrájejte 
na drobno a přidejte k masu. Podlijte 
tmavým pivem a trochou vývaru 
a nechte cca 1,5 hodin podusit. Olou-
pejte jablka, odstraňte z nich jádřince. 
Jablka a zbytek oloupané cibule na-
krájejte na kolečka. Asi 15 min před 
koncem dušení přidejte k vepřové pe-
čeni jablka, cibuli, syrové, oloupané 
a na kostičky pokrájené brambory 
a také na jemno nakrájené karotky. 
Tím se vše krásně zahustí a dostane 
výraznou chuť. Krátce před koncem 
vaření vložte pečeni do trouby roze-
hřáté na 200°C, aby maso získalo 
pěknou kůrčičku (kůží nahoru). Peče-
ni servírujte se zeleninou a přelijte 
omáčkou. Posypte čerstvým křenem.

Zeptejte se místních...

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

Šumavská galerie

Americká 154/I • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207, +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplň-
ky ze dřeva, chodská keramika, kolovečská 
keramika, dekorativní a užitná keramika, 
svíčky ze včelího vosku, šumavské holubič-
ky, skleněné vinuté perly, malované obrázky, 
dekorativní skleněné výrobky, dekorační vý-
robky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohád-
ková Šumava“, soustružené výrobky ze dře-
va, dřevořezby a přírodní dekorace ze dřeva, 
háčkované krajky, patchwork, tkané koberce, 
bižuterie, fotografi e ze Šumavy, broušené 
sklo, skleněné těžítko, sušené houby, ručně 
šitá zvířátka a panenky, kované a kovové vý-
robky, textilní výrobky s bylinkami, keltská 
keramika, zápalky ze Sušice.

Dárky ze Šumavy

Dlouhá Ves 232 • 342 01 Sušice
tel.: +420 605 128 207 , +420 775 240 118
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplň-
ky ze dřeva, chodská keramika, dekorativní 
a užitná keramika, svíčky ze včelího vosku, 
šumavské holubičky, skleněné vinuté per-
ly, malované obrázky, dekorativní skleněné 
výrobky, dekorační výrobky ze sušených 
rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, 
soustružené výrobky ze dřeva, dřevořezby 
a dekorativní výrobky ze dřeva, háčkova-
né krajky, patchwork, tkané koberce, foto-
grafi e ze Šumavy, skleněné těžítko, sušené 
houby, kované a kovové výrobky, textilní 
výrobky s bylinkami, keltská keramika, zá-
palky ze Sušice.

Turistické informační centrum 
Stachy

Stachy 422 • 384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.isumava.cz • www.sumavanet.cz/icstachy
Sortiment: kolibříci, chodská dekorační ke-
ramika, šumavské holubičky, fotografi e ze 
Šumavy, drobné bytové doplňky a soustru-
žené výrobky ze dřeva, svíčky ze včelího 
vosku, originální bižuterie, kovové a kované 
výrobky, dekorativní a užitná keramika, dře-
vořezby a přírodní dekorace.

Turnerova chata

(na trase naučné stezky Povydří, 
Čeňkova pila – Antýgl)
341 92 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz 
Sortiment: lhenická ovocná šťáva, sušická 
klobása, šumavský sulc, zmrzlina s lesním 
ovocem, sirky ze Sušice, sušené houby, ručně 
šitá zvířátka a panenky, kolibříci, šumavské 
holubičky, fotografi e ze Šumavy, malované 
obrázky, soustružené výrobky ze dřeva, řez-
bářské výrobky, drobné bytové doplňky ze 
dřeva, Rendlovy tyčinky.

Infocentrum Lipno nad Vltavou

382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: +420 380 736 053
info@lipnoservis.cz • www.lipnoservis.cz
Sortiment: drobné bytové doplňky ze dřeva, 
malované obrázky, těžítko Boubínský prales, 
dárky ze skla.

Krámek pro radost

Pavlíkova 7/1 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 736 513 950
kramekproradost@email.cz
www.kramekproradost.cz
Sortiment: malované obrázky, řezbářské 
výrobky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, 
drobné bytové doplňky ze dřeva, háčkované 
krajky.

Regionální informační centrum 
Prácheňska

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

Pohádková chalupa

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

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, malova-
né obrázky, tiskoviny „Pohádková Šumava“, 
drobné bytové doplňky ze dřeva.

Hrad Velhartice

Velhartice 1 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 376 583 315, +420 724 663 691
info@hradvelhartice.cz 
www.hradvelhartice.cz
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky 
ze dřeva, malované obrázky ze Šumavy, ori-
ginální bižuterie.

Turistické informační středisko 
Vimperk

nám. Svobody 42 • 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
Sortiment: fotografi e ze Šumavy, kolibříci, 
svíčky ze včelího vosku.
Šumavská řemesla
384 73 Stachy 79 • tel.: +420 605 775 688 
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci, drobné bytové doplň-
ky ze dřeva, chodská keramika, kolovečská 
keramika, dekorativní a užitná keramika, 
svíčky ze včelího vosku, šumavské holubič-
ky, skleněné vinuté perly, malované obrázky, 
dekorativní skleněné výrobky, dekorační vý-
robky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohád-
ková Šumava“, soustružené výrobky ze dře-
va, dřevořezby a přírodní dekorace ze dřeva, 
háčkované krajky, patchwork, tkané koberce, 
bižuterie, fotografi e ze Šumavy, broušené 
sklo, skleněné těžítko, sušené houby, ručně 
šitá zvířátka a panenky, kované a kovové vý-
robky, textilní výrobky s bylinkami, keltská 
keramika, zápalky ze Sušice.

Informační centrum Horská Kvilda

Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 435 555, +420 731 530 388
info@horskakvilda.eu • www.horskakvilda.eu
Sortiment: malované obrázky, řezbářské vý-
robky, soustružené výrobky ze dřeva, svíčky 
ze včelího vosku, fotografi e ze Šumavy, ko-
libříci, sušené houby, vinuté perle, šumavské 
holubičky.

Kavárna – vinárna Na Šumavě 

Šumavská 31, 120 00 Praha 2-Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Sortiment: šumavské holubičky, dárky 
a drobné bytové doplňky ze dřeva, malované 
obrázky, ručně šitá zvířátka a panenky, suše-
né květiny, zelňáky, Rendlovy tyčinky, suše-
né houby, sirky ze Sušice, chodská keramika.

Bad Füssing nedaleko od Pasova vás 
bude nejenom hýčkat, ale přispěje i ak-
tivně k prevenci vašeho zdraví. Poznej-
te léčivou sílu legendární termální vody 
v Bad Füssingu, která vyvěrá z hloubky 
tisíce metrů a má teplotu 56 °C. Pomáhá 
při revmatických onemocněních, artró-
ze, onemocnění kloubů a bolestech pá-
teře. To vše ve třech velkých termálních 
areálech nebo v hotelovém termálním 
bazénu. Bad Füssing je balzámem pro 

vaše smysly – smyslností pro vaše srd-
ce a duši. V místě pestrá nabídka kultur-
ních, oddechových, sportovních i well-
ness akcí, nádherná příroda vybízí 
k příjemnému strávení volného času.

Více informací:
Lázeňská správa (Kurverwaltung) 
Bad Füssing
tel.: +49 8531 975-580
český kontakt: +49 8531 975-543
www.badfuessing.de

Bad Füssing – požitek pro tělo i duši

800 m výškový rozdíl na území měs-
ta, kultura a příroda bez hranic mezi 
Dunajem, Bavorským lesem a Čecha-
mi, přístaviště pro výletní lodě, středo-
věké náměstí, vzletný životní styl, kul-
turní události, místo pro konání 
konferencí, lyžařské a běžkařské cent-
rum, vynikající volnočasové a relaxační 

možnosti. Atraktivní nákupní město. To 
všechno a mnohem víc je město Deg-
gendorf, jež svou zvláštní atmosférou 
a svým šarmem učarovalo nejen svým 
vlastním obyvatelům, ale i mnohým 
návštěvníkům.

Info: www.deggendorf.de

Deggendorf – město mnoha tváří
Sportovní událost č. 1 
roku 2010 v Bavorském 
lese: 

Bavorsko-český 
cyklomaraton

„Pokud ti to připadá těžké, jsi možná 
jen příliš slabý!“ To je motto Bavorsko-
českého cyklomaratonu, který má svůj 

start 27. června ve Viechtachu v Bavor-
ském lese. V nabídce jsou 4 trasy: 41 km 
„krátká“ trasa pro rodiny s dětmi, tzv. Fa-
milienrunde, 72 km a 135 km dlouhá tra-
sa pro ctižádostivější, a nejdelší, přes-
hraniční trasa Marathonstrecke (225 km) 
pro všechny ty, co si to „chtějí dokázat“. 
Všechny 4 trasy jsou bohatě členité a vy-
žadují od všech účastníků cyklozávodu 
dostatek vůle a vytrvalosti. Odměnou jim 
však budou cesty téměř bez aut, jež ve-
dou nádhernou přírodou naší „zelené 
střechy Evropy“ a její nezaměnitelnou 
lesní divočinou!
Info a přihlášky: www.bb-radmarathon.de

Leží uprostřed nádherných lesů na 
jižním svahu Velkého Javoru. Krása 
okolní přírody, léčebná síla klimatu, po-
hostinnost místních obyvatel, výborná 
kuchyně a pestré využití volného času 
činí klimatické lázně Bodenmais v Ba-
vorském lese jedinečným místem pro 
skvělou dovolenou.

Město, které má 3 300 obyvatel, dis-
ponuje 6 800 lůžky. Přijeďte do Boden-
maisu poznat jeho krásu a zdejší lid. Vy-
chutnejte si nádhernou přírodu: idylické 
lesy, křišťálově čistý vzduch a nádherný 
výhled z okolních hor Bavorského lesa.

Zde se seznámíte s obdivuhodným 
sklářským uměním. Jsou zde různé 

sklárny či expozice a výstavy, jejichž 
fascinující nabídka od jednoduchého 
skla až po blýskavé lustry a svícny vás 
určitě zaujme. Kromě jiného se zde se-
tkáte také s tradičním uměleckým řez-
bářstvím.
www.bodenmais.de

BODENMAIS – prázdninový ráj v Bavorském leseRegen
Chcete prožít svou dovolenou v příro-

dě a přesto v centru všech vymožeností 
moderního života? Chcete si užít spor-
tu, dnů plných akce a přesto relaxovat? 
Baví vás objevovat a poznávat přírodu? 
Pokud ano, jste v Regenu na tom správ-
ném místě.

Neboť moderní lázeňské město v srd-
ci Bavorského lesa má pro každého 
něco v jakékoliv roční době. Navíc do-
káže okouzlit svým původním šarmem, 
který je pro bavorská města tak typický.

Na své si přijdou všichni, kdo milují 
sport. Při lyžování, bruslení, pěší turis-
tice či cykloturistice, nebo na šplhací 
stěně v mostním oblouku a na koupališ-
ti s 85 m dlouhou skluzavkou. Dále při 
tenisu nebo sjíždění řeky. Milovníci 

umění a kultury mohou strávit hodiny 
plné inspirace a vzrušení v místních ga-
leriích či mezi sochami v Lázeňském 
parku, na hradě Weißenstein, v tzv. „Že-
roucím domě“ či v Dolnobavorském ze-
mědělském muzeu. Nezapomínáme ani 
na vaše děti. Ty se jistě skvěle zabaví 
v „muzejní dílničce“, na naučných stez-
kách, při hradní rallye či na četných 
hřištích s mnohými atrakcemi.

www.regen.de

Poznejte divočinu
Národní park Bavorský les je se svými 

kvetoucími městy, obcemi a vesnicemi 
oblastí, ve které se dá výborně „dovolen-
kovat“ a kde se skvěle snoubí původní 
tradice s pokrokem moderní doby. Neko-
nečné lesy, čistý a svěží vzduch a prů-
zračné potoky jsou pro toto území více 
než typické.

Mnoho turistických tras vede v nad-
mořských výškách od 400 m romantic-
kým údolím řeky Ilz směrem vzhůru až 
k hraničním horám Roklan (1453 m), 
Luzný (1373 m) a Třístoličník (1332 m). 
Region Ferienland, kde naleznete 6 chrá-
něných krajinných oblastí, 10 přírodních 
rezervací a vůbec první národní park Ně-
mecka, je velice bohatý na přírodní zdro-
je. Ve vyšších polohách mezi Roklanem 
a Luzným je přírodě dovoleno rozvíjet se 
bez lidského přičinění – z kulturního lesa 
se pomalu stává jedinečný „přirozený“ 
prales. Vedle geologických vzácností 
v podobě hornin jsou zde četné rokliny 
a kaňony, jež byly po celá dlouhá staletí 
pomalu vymílány. Na stezce známé pod 
názvem Buchberger Leite je poutník 

po jedné straně své cesty provázen příkře 
vystupujícími skalami a na straně druhé 
hučící divokou vodou.

Užijte si vše, co okres Freyung-Grafe-
nau na území Bavorského lesa nabízí! 
Zdejší lidé a jedinečná krása přírody 
Vám dokáží přichystat nezapomenutel-
nou dovolenou. Oddejte se požitku z pří-
rody, kultury, umění, tradičních zvyklos-
tí, sportu a domácí kuchyně!

Informační materiál pro strávení pes-
tré dovolené v regionu Ferienland am 
Nationalpark Bayerischer Wald je k do-
stání v Informačním centru na adrese 
Wolfkerstr. 3, 94078 Freyung, tel.: +49 
8551 57114, www.bayerwald-info.de, 
touristinfo@lra.landkreis-frg.de.

Sklářské město Zwiesel leží v nádher-
ném širokém údolí. Městečko, které je 
již desetiletí známé jako klimatické láz-
ně a které se může chlubit sklářskou tra-
dicí, je pravým místem pro aktivní letní 
dovolenou v přírodě či pro zimní dovo-
lenou se zaručeně dobrými sněhovými 
podmínkami. Lesnatá, divoce romantic-
ká příroda leží přímo „přede dveřmi“ 

Národního parku Bavorský les, který byl 
roku 1997 ještě rozšířen o oblasti v oko-
lí Zwieselu. Nejmladší dítě parku: blíz-
ké návštěvnické centrum Falkenstein 
s velkolepým „Domem divočiny“, areá-
lem zvířecích výběhů, jedinečnou kopií 
jeskyně z doby kamenné, 3D kinem 
a různými výstavami určenými dětem. 

   Sklo hraje ve Zwieselu dodnes klí-
čovou roli. O tom se můžete přesvědčit 
při návštěvě v jedné ze skláren, při ve-
řejných ukázkách sklářského řemesla 
nebo v galeriích umění. Každý návštěv-
ník jistě neopomene zakoupit si nějaký 
ten suvenýr ze skla!
Turistické informace Zwiesel  
tel.: +49 9922-84 05 23
touristinfo@zwiesel.de
www.zwiesel-tourismus.de

Deggendorfer Land
Zeměpisná poloha této oblasti mezi 

řekami Dunaj a Isar a pohořím Bavor-
ský les se již postarala o nevšednost 
a jedinečnost zážitků, které si můžete 
„odvézt“ z regionu Deggendorfer Land. 
Zdejší turistická nabídka je tak široká, 
jak pestrá je zdejší krajina. A co se zde 
vlastně nabízí?

Být aktivní při vodních sportech, při 
jízdě na kole, nordic walkingu podél Du-
naje a Isaru ▪ Hrát golf nebo létat na ro-
gale v horách Bavorského lesa ▪ Yin 
a Yang a lázeňské jezírko ve Feng Shui 
Parku v regionu Lallinger Winkel ▪ Kul-
tura v klášterech jako jsou Metten nebo 
Niederalteich nebo současná hudba na 
nevšedních místech, jakou nabízí např. 
festival Kulturwald v září ▪ Jedinečný zá-
žitek z přírody v Návštěvnickém centru 

Isarmündung, ať už na kole nebo lodí. 
A abychom nezapomněli: region Deg-

gendorfer Land si doslova vychutnáte 
v místních „hvězdičkových“ restaura-
cích či v menších útulných venkov-
ských hospůdkách.

Rozmanitost pro smysly v regionu 
Deggendorfer Land!
www.landkreis-deggendorf.de

Vítá vás sdružení hotelů 

Q Top Hotels 
Kvalitní ubytování na Šumavě 
a v Bavorském lese

Jsme sdružení 10 hotelů v Bavorském 
lese a na Šumavě, jejichž hlavním kré-
dem je kvalita nabízených služeb a har-
monie přírody a cestovního ruchu.

Základním principem naší spolupráce 
je prohloubení zájmu turistů o oblast na-
zývanou též „Zelená střecha Evropy“. 
Cílem je představit tradice, historii a kul-
turu regionů, které jsou utvářeny společ-
nými historickými kořeny. 

Kredit krásné šumavské přírody a ga-
rantované kvalitní služby vybraných ho-
telů pak budou sloužit hotelovým hos-
tům, pro které chystáme například 
výhodné pobytové balíčky ve stylu Tour 
de Šumava po obou stranách hranice. 
Kromě této konkrétní nabídky připravu-
jeme společnou propagaci na veletrzích, 
tisk společných propagačních materiálů 
a všeobecně lepší servis pro naše klienty.

Příroda a životní prostředí jsou pevnou 
součástí podnikatelských aktivit sdruže-
ní Q Top Hotels. Jeho členové jsou po-
vinni chránit jedinečnost přírody Bavor-
ského lesa a Šumavy a dodržovat zásady 
kvality poskytovaných služeb a osobní-
ho přístupu ke klientům. 

Pro naše náročné klienty nabízíme ce-
loroční ubytování a stravování v kvalit-
ních hotelích s kompletním servisem. 
Hlavní předností hotelů je poloha v krás-
né přírodě, kvalitní služby, ochotný per-
sonál, klidné prostředí a v neposlední 
řadě znamenitá kuchyně.
www.qtophotels.com

„Zvířecky divoká 
přeshraniční iniciativa“ 
Tierisch wild

„Tierisch wild“ je nově založená přes-
hraniční iniciativa, kterou tvoří 12 ba-
vorských a 9 českých obcí regionu Ná-
rodních parků Bavorský les a Šumava.

Nemělo by se k ní však přistupovat 
příliš „zvířecky vážně“: „Tierisch wild“ 
si klade za cíl nenásilnou formou propo-
jit ochranu přírody s cestovním ruchem, 
a tak určitě osloví jak klasické milovní-
ky přírody, tak všechny fanoušky out-
doorových aktivit, kteří chtějí zdejší di-

vočinu poznat spíše aktivně a užít si tak 
své „zvířecky dobré dobrodružství“. Kaž-
dá obec si pro sebe zvolila své vlastní zví-
ře, kterým se prezentuje. Od tetřeva až po 
vlka. Každé takové zvíře – patron obce – 
je hybatelem všech infrastrukturních 
opatření v obci, kterými je možné zatrak-
tivnit pobyt v obci a obeznámit turisty 
s jedinečnou přírodou obou sousedních 
národních parků. Vznikají tedy taková 
zařízení jako „rysí a hadí stezky“, „soví 
dům“ či „netopýří centrum“. „Tierisch 
wild“ podporuje především ze své vlast-
ní iniciativy vzájemnou spolupráci mezi 
oběma národními parky na bavorské 
i české straně.
Region národních parků,  
Tierisch Wilde Nationalparkregion
Kaiserstraße 13, 94556 Neuschönau
tel.: +49 8558 910 21
info@nationalparkregion.de
www.tierisch-wild.com

ZWIESEL – sklářské město a místo Vaší dovolené
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a sazba: 2123 design, s. r. o. • Úvodní fotografi e: Radek Drahný • Jazykové korektury: Mgr. Roman Hajník

Vydání těchto novin bylo spolufi nancováno Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
projektu “Turistický destinační management Bavorský 

les-Šumava“. Investice do vaší budoucnosti.

www.domaci-vyrobky.cz
www.regionalni-znacky.cz 

www.isumava.cz
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ČESKÁ INFOCENTRA

 BĚŠINY Informační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 • 

eurocamp@besiny.cz • www.sumavanet.cz/icbesiny   ČESKÉ BUDĚJOVICE Informační centrum Bavorský 

les – Šumava, Karla IV. 416/14, 370 21 České Budějovice • tel.: +420 387 202 598 • info.cb@bavorskelesy.cz 

• www.bavorskelesy.cz   ČESKÝ KRUMLOV Infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti 2, 381 01 Český 

Krumlov • tel.: +420 380 704 622 • info@ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info   DOMAŽLICE Městské 

informační centrum Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice • tel.: + 420 379 725 852 • infocentrum@

mesto-domazlice.cz • www.idomazlice.cz, 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 • info@horskakvilda.eu • www.horskakvilda.eu   HORŠOVSKÝ TÝN 

Regionální informační centrum Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn • tel.: +420 

379 415 151 • info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz   CHANOVICE Informační středisko 

Chanovice, zámecký areál Chanovice • Chanovice 36, 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 514 164 • 

ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz   KAPLICE U ZÁTONĚ Informační středisko Idina Pila 

(provoz květen – říjen) • osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem) • tel.: +420 388 436 216 • www.npsumava.cz   

 KAPLICE Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice • tel.: +420 380 311 388 

• infocentrum@mestokaplice.cz • www.mestokaplice.cz   KAŠPERSKÉ HORY Městské kulturní 

a informační středisko, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 503 411 • informace@kasphory.cz 

• www.sumava.net/ickhory   KAŠPERSKÉ HORY Informační středisko a středisko ekologické výchovy, 

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

 KDYNĚ Informační centrum, Nádražní 314, 345 06 Kdyně • tel.: +420 379 413 555, +420 724 066 447 • 

infocentrum@kdyne.cz • www.sumavanet.cz/ickdyne   KLATOVY Informační centrum města, náměstí 

Míru 63, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 347 240, +420 376 347 250 • icklatovy@mukt.cz • www.klatovy.cz/

icklatovy   KLENČÍ POD ČERCHOVEM Informační středisko Svazku obcí Chodská liga, 345 34 Klenčí 

pod Čerchovem 118 • tel.: +420 379 795 325 • is@klenci.jz.cz • www.sumavanet.cz/icklenci   KVILDA 
Informační středisko, 384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544 • iskvilda@npsumava.cz • www.npsumava.cz   

LENORA Informační centrum, (provoz květen – říjen) • 384 72 Lenora 36 • tel.: +420 388 438 897 • 

infocentrum@lenora.cz • www.sumava.net/iclenora   LIPNO NAD VLTAVOU Infocentrum Lipno

382 78 Lipno nad Vltavou 87 • tel.: +420 380 736 053, mobil: + 420 731 410 800 • info@lipnoservis.cz • 

www.lipnoservis.cz   MODRAVA Informační centrum obce Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské 

Hory • tel.: +420 376 599 051, +420 602 393 447 • ic.modrava@sumavanet.cz • www.sumavanet.cz/icmodrava   

 NETOLICE Infocentrum Netolice, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny • Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice 

• tel./fax: +420 388 324 251 • info@netolice.cz • www.sumava.net/icnetolice • info.netolice.cz   NÝRSKO 
Kulturní a informační centrum města Nýrsko, Komenského 877, 340 22 Nýrsko • tel.: +420 376 571 616 

• ic@mestonyrsko.cz • www.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.sumava.net/icpobezovice, www.pobezovice.cz   PLZEŇ Informační centrum 

Bavorský les – Šumava, Martinská 303/9 • 301 00 Plzeň • tel.: +420 377 322 145 • info.plzen@bavorskelesy.cz 

• www.bavorskelesy.cz    PRACHATICE 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    ROKYTA 

U SRNÍ Informační středisko Rokyta (najdete 0,5 km od autokempu Antýgl) • tel.: +420 376 599 009, 

+420 731 530 437 • isrokyta@npsumava.cz • www.npsumava.cz   SRNÍ Informační centrum Srní, Srní 

113, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 774 606 030 • srni.infocentrum@tiscali.cz • www.sumava.net/icsrni   

 STACHY Turistické informační centrum Stachy Regionální sdružení Šumava • 384 73 Stachy 422 • 

tel.: +420 380 120 270 • icentrum@isumava.cz • www.sumava.net/icstachy • www.isumava.cz   STOŽEC 
Informační středisko a středisko ekologické výchovy Stožec, 384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 

• isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz   SUŠICE Městské informační centrum Sušice nám. 

Svobody 138, 342 01 Sušice • tel.:  +420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice   

SVINNÁ LADA Informační středisko Svinná Lada, Svinná Lada 21 • 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180 

• isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz   ŠVIHOV Informační centrum Švihov, náměstí Dr. E. Beneše 

38, 340 12 Švihov • tel.: +420 376 393 244 • infosvihov@klatovsko.cz • www.svihov.cz   VIMPERK Turistické 

informační středisko Vimperk nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@

mesto.vimperk.cz • www.info.vimperk.cz   VYŠŠÍ BROD Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104 , 

382 73 Vyšší Brod • tel./fax: +420 380 746 627 • mobil: +420 724 336 980 • infocentrum@vyssibrod.cz • 

www.vyssibrod.cz   ZADOV Infocentrum Zadov, Zadov 427, 384 73 Stachy • tel.:  +420 602 450 804 • 

info@zadov.cz • www.relaxzadov.cz   ŽELEZNÁ RUDA Informační turistické centrum města Železná Ruda, 

Javorská 154, 340 04 Železná Ruda • tel./fax: +420 376 397 033 • itcruda@sumava.net • www.sumava.net/

itcruda   ŽELEZNÁ RUDA Informační středisko Hraniční nádraží Železná Ruda, 340 04 Železná Ruda 

• tel.: +420 376 387 060, isalzbetin@npsumava.cz, naturpark-bayer-wald-grenzbahn@t-online.de • 

www.npsumava.cz  

BAVORSKÁ INFOCENTRA

 BAD KÖTZTING Kurverwaltung Bad Kötzting, Herrenstr. 10, 93444 Bad Kötzting • tel.: +49 9941 602-

150 • sepp.barth@bad-koetzting.de • www.bad-koetzting.de    BAYERISCH EISENSTEIN Tourist-Information 

Bayerisch Eisenstein, Schulbergstr. 1, 94252 Bayerisch Eisenstein • tel.: +49 9925-940316 • info@bayerisch-

eisenstein.de • www.bayerisch-eisenstein.de   BISCHOFSMAIS Tourist-Information Bischofsmais, 

Hauptstr. 34, 94253 Bischofsmais • tel.: +49 9920–940444 • touristik-information@bischofsmais.de • 

www.bischofsmais.de/touristinfo   BODENMAIS Bodenmais Tourismus und Marketing GmbH, 

Bahnhofstr. 56,  94249  Bodenmais • tel.: +49 9924–778135 • info@bodenmais.de • www.bodenmais.de   

 BOGEN Tourist-Information Bogen, Stadtplatz 56, 94327 Bogen • tel.: +49 9422 505-0 • freundorfer@

bogen.de • www.bogen.de   DEGGENDORF Touristinformation Deggendorf, Oberer Stadtplatz 4, 

94469 Deggendorf • tel.: +49 991 2960-535 • www.deggendorf.de   FREYUNG Touristinformation und 

Kurverwaltung Freyung, Rathausplatz 2, 94078 Freyung • tel.: +49 8551 588-150 • www.freyungurlaub.de  

 GRAFENAU Touristinformation Grafenau, Rathausgasse 1, 94481Grafenau • tel.:+49 8552 962343 • 

friedl.karin@grafenau.de • www.grafenau.de   HAUZENBERG Tourismusbüro Hauzenberg, Schulstr. 2-4, 

94051 Hauzenberg • tel.: +49 8586 3031 • centa.allmannsberger@hauzenberg.de • www.hauzenberg.de  

 CHAM Tourist-Info Cham, Propsteistr. 46, 93413 Cham • tel.:+49 9971 8034-0 • www.cham.de   KIRCHBERG 

IM WALD Tourist-Information Kirchberg im Wald, Rathausplatz 1, 94259 Kirchberg im Wald • tel.: +49 

9927–940028 • touristik@kirchbergimwald.de • www.kirchbergimwald.de   NEUKIRCHEN VORM WALD 

Verkehrsamt Neukirchen vorm Wald, Kirchenweg 2, 94154 Neukirchen vorm Wald • tel.:+49 8504 91520 

• www.neukirchen-vorm-wald.de   REGEN Touristinformation Regen, Schulgasse 2, 94209 Regen • 

tel.: +49 9921–60426 • tourist@regen.de • www.regen.de   RIEDLHÜTTE Tourist-Info St. Oswald-

Riedlhütte, Schulplatz 2, 94566 Riedlhütte •tel.:+49 8556 6083 • www.sankt-oswald-riedlhuette.de   

 RODING Tourismusbüro Roding, Schulstr. 15, 93426 Roding • tel.:+49 9461 9418-15 • www.roding.de   

SCHÖNBERG Touristikbüro Schönberg, Marktplatz 16, 94513 Schönberg •tel.:+49 8554 9604-41 • 

michaela.gampe@vgem-schoenberg.bayern.de • www.schoenberg-bayerwald.de   VIECHTACH Tourist-

Information Viechtach, Stadtplatz 1, 94234 Viechtach • tel.:+49 9942–1661• tourist-info@viechtach.de • 

www.viechtach.de   WALDMÜNCHEN Tourismusbüro Waldmünchen, Marktplatz 16, 93449 Waldmünchen 

• tel.:+49 9972 30724 • tourist@waldmuenchen.de • www.waldmuenchen.de    WALDKIRCHEN Tourismus-

büro Waldkirchen, Ringmauerstr. 14, 94065 Waldkirchen • tel.:+49 8581 19433 • www.waldkirchen.de   

ZWIESEL Kur- u. Touristik-Information Zwiesel, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel • tel.:  +49 9922–840523 

• Zwiesel.tourist@t-online.de • www.zwiesel-tourismus.de  

Úspěch 
značených výrobků 

v Jablonci nad Nisou
Výrobky s regionální značkou po-

tvrdily svou kvalitu a na Výstavě re-
gionálních produktů a suvenýrů se 
dostaly až na stupně vítězů. V kate-
gorii „Regionální produkty potravi-
nářské“ získaly druhé místo Křehké 
válené uši ze Štramberka od pana 
Šuberta, které nesou značku Vyrobe-
no v BESKYDECH®. Hned za nimi 

se umístily Medové likéry od Davida 
Czyže se značkou GÓROLSKO 
SWOBODA regionální produkt®.  
Region Górolsko Swoboda měl své 
zastoupení i mezi třemi nejlepšími 
v kategorii „Suvenýry“. Na třetí mís-
to se dostala Katarína Holtánová 
a její ručně tkaný textil. V kategorii 
„Regionální produkty ostatní“ se na 
třetí pozici umístil se svými drátova-
nými objekty pan Ladislav Šlechta. 
Jeho výrobky jsou oceněny značkou 
KRKONOŠE originální produkt®.

Regionální značky 
na veletrhu 

REGIONTOUR v Brně
S myšlenkou regionálního značení 

se mohli seznámit návštěvníci brněn-
ského mezinárodního veletrhu turis-
tických možností při stánku Czech-
Tourism. Jejich pozornost přitahovala 
nejen prezentace Asociace regionál-
ních značek a její výstavka výrobků 
z různých regionů, ale především 

ukázka soustružení dřevěných výrob-
ků Ladislava Holinky, který je držite-
lem značky ŠUMAVA originální 
produkt®. Ruční výrobu a tradiční 
výrobky obdivovali návštěvníci i na 
stáncích regionů. Orlické hory lákaly 
na brašnářské výrobky, skleněné vit-
ráže a dekorace, keramické i tkané 
výrobky a lidové kroje. Stánek Krko-
noš se třpytil perličkovými vánoční-
mi ozdobami. Podkrkonoší vsadilo 
na pivo a hořické trubičky. Polabí 
představilo drátenické výrobky a na 
stánku Vysočiny mohli návštěvníci 
pozorovat práci krajkářky, prohléd-
nout si kožené výrobky i ochutnat 
horkou medovinu. 

Další výrobci získali 
certifi káty POLABÍ 
regionální produkt®

V březnu se konalo zasedání certi-
fikační komise v Polabí, kde byly 
oceněny keramické formy na pečení, 
piva s názvy Mazel, Fešák, Povstalec 
a Oliver, ručně malované textilní ori-
ginály z Polabí a kovářské výrobky. 
Slavnostní předání certifi kátů polab-
ským výrobcům se konalo na zámku 
Loučeň při příležitosti 10. Turistické-
ho fóra Polabí.

 Střípky odjinudPoznejte neznámá místa Šumavy

Po tomto hřbetu vede dnes turistická 
stezka, místy změněná na lesní cestu. 
Vede tudy už odpradávna. Možná je to 
stará keltská stezka, možná vznikla až 
na počátku 11. století jako větev Vintí-
řovy stezky vedené z Rinchnachu přes 
Zwiesel na Plzeň a Sušici. Prokazatelně 
ale existovala ve 13. století. Roku 1408 
vznikla na Prenetu celnice s kaplí.

Můstecká stezka od prvopočátku 
vedla přes Můstek, německy nazývaný 
Brückl, místo přemostění… Snad toto 
jméno připomíná fakt, že onen hřbet 
překlenoval mokřiny a bažiny prame-
nišť Řezné, Slatinného potoka a Kře-
melné na východě, mokřiny Úhlavské-
ho údolí na západě. Sloužila k obchodu 
ve směru z Klatov na Zwiesel a Pasov, 
vozila se po ní také do Datelova želez-
ná ruda těžená na území železnorudské 
kotliny v místě, které bylo považováno 
za sporné jak Čechy, tak Bavory, a kde 

nebylo možné postavit hutě, protože 
druhá strana je vždy zničila a vypálila. 
V dobách slávy obchodní stezky, kte-
rou lze odhadovat někdy mezi 13. až 
17. stoletím, byl celý hřbet odlesněný. 
To vyžadovala bezpečnost stezky před 
lupiči. Les musel být vykácen na do-
střel, později na šířku, na které se otočí 
šestispřeží. To, že byl hřbet bez lesa, 
lze zjistit i z první podrobné mapy Šu-
mavy – I. vojenského mapování z roku 
1764. V té době byla většina svahů 
Můstku, Pancíře a Prenetu holá a urči-
tě bychom to tu nepoznali. Všude se 
táhly rozlehlé louky a pastviny s roz-
ptýlenými chudými chalupami, jen 

v rozích pozemků a u křižovatek cest 
rostly velké smrky, buky a jedle. 
S ochabnutím obchodu a po převodu 
hlavních komunikačních tepen na Hoj-
sovu Stráž a do směru na Javornou vy-
budováním státní silnice, tedy na po-
čátku 19. století, celá oblast zpustla. 
Zanikla sláva obchodní stezky, zanikly 
železné hutě a sklárny. Konkurence 
levnějších výrobců je ekonomicky zni-
čila. Rozlehlá stavení se rozpadla, širo-
ké louky začaly porůstat keříčky borů-
vek a brusinek, následované skupinami 
smrků. Prameniště potoků na svazích 
Můstku zarůstala extrémně pomalu. 
Smrky tu dlouho seděly při zemi, niče-
ny chudou půdou, zimou a vichřicemi. 
A tak dodnes jsou tu porosty smrku, 
které vzhledem k pomalému růstu vy-
hlížejí velmi mladě. Přesto jsou to smr-
činy staré až 280 let.

Stará stezka se stala na konci 19. sto-
letí vítanou turistickou atraktivitou. 
Vyhlídka z hřbetu Můstku byla fasci-
nující. Na západě před vámi ležel hřbet 
Jezerní hory a Ostrého, na jihu se 
v dálce třpytily Alpy a na východě pod 
vámi ležela široká kotlina Křemelné. 
Na severu bylo vidět na Klatovy a za 
dobrého počasí až k Plzni. Proto tu 
vznikly slavné turistické chaty s roz-
hlednami. Pancíř byl postaven v roce 
1923 a byl nazýván Mattušova chata. 
Postavil ji Klub českých turistů. O rok 
později byla postavena soukromým 
německým stavitelem chata na Můst-
ku jako určitá nacionalistická protivá-
ha Pancíři. KČT ji koupil až o 9 let 
později.

Můstecká chata vyhořela 26. 12. 
1995 v 17.42 hodin. V její blízkosti 
dnes stojí jen přístřešek Lesů České re-
publiky. Vyhlídky pomalu zakryl vyso-
ký les. Krajina je zas tichá a pustá.

Možná ne na dlouho. Orkán Kyril 
v roce 2007 ničivě zasáhl do okolních 
lesů a tak se tu kolem cesty otevírají 
opět zapomenuté výhledy.

Pavel Hubený

Můstecký hřbet
Horský val se táhne od Železné Rudy k Dešenicům v mírném oblouku. 

Stoupá nejdříve k vrcholu Pancíře, pak se vlní k nejvýše umístěné planině – 
Můstku, a pak sestupuje do sedla k Prenetu. Zde se hřbet mění v úzký 
vyzdvižený krk a znovu stoupá na velký Prenet, pak klesá k Malému Pre-
netu a přes Křížový vrch sestupuje do údolí Úhlavy.

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

Turistická informační centra 
na Šumavě a v Bavorském lese


