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Značený produkt 
Vás nezklame

Regionální značka pomůže návštěv-
níkovi Šumavy rozeznat opravdu míst-
ní produkty a zároveň je pro něj záru-
kou, že nebude zklamán. Značka 
garantuje místní původ, vztah k Šuma-
vě a zároveň kvalitu a šetrnost k život-
nímu prostředí. Splnění všech těchto 
tří podmínek hodnotí pečlivě u každé-
ho produktu Certifi kační komise slo-
žená z místních lidí (zástupci výrobců 
a podnikatelů, veřejné správy i nezis-
kového sektoru), tak aby všechny vý-
robky i služby byly originální a takové, 
jak se tváří. 

U stravovacích a ubytovacích zaří-
zení se kvalita i ekologická šetrnost 
hodnotí mnohem podrobněji a důraz 
je kladen na celkovou pohodu – bez-
problémové a přátelské prostředí pro 
hosty.

Co všechno může 
mít značku

Mezi produkty, které mohou získat 
certifi kát k užívání regionální značky, 
patří:

• řemeslné i průmyslové výrobky (ke-
ramika, bižuterie, dřevořezby, skleně-
né výrobky apod.) 
• potravinářské, zemědělské a přírod-
ní produkty (mléčné a masné výrobky, 
pečivo, pivo, med, byliny apod.)
• stravovací služby (restaurace, hos-
pody apod.)
• ubytovací služby (hotely, penziony, 
chalupy, kempy apod.)

Bohatá nabídka
Značkou ŠUMAVA originální pro-

dukt® se v současnosti pyšní celkem 
58 výrobků nebo jejich skupin a devět 
ubytovacích či stravovacích zařízení, 

je tedy z čeho vybírat. Kompletní pře-
hled všech certifi kovaných produktů 
naleznete na stranách 5 – 6. A je také 
kde vybírat, protože síť prodejních 
míst, která garantují prodej alespoň tří 
certifi kovaných produktů, se stále roz-
růstá. Jejich přehled najdete na čtvrté 
straně novin. 

Kus Šumavy v Praze
Zajímavou novinkou je nové vzdá-

lené prodejní místo v Praze. Je jím ka-
várna Na Šumavě, která byla nedávno 
otevřena v Šumavské ulici, její majitel 
pan Jan Egner si ji zařídil v šumav-
ském duchu. Je to velmi příjemné 
místo pro vzpomínání na oblíbená 
místa nebo na prolistování knih o Šu-
mavě. Sortiment šumavských výrob-
ků, které tu můžete koupit, se stále 
rozrůstá (kontakty viz přehled prodej-
ních míst na čtvrté straně).

Co se chystá
Kolem regionální značky se pořád 

něco děje – vydávají se noviny, do-
plněná vydání katalogů certifikova-
ných produktů, probíhají prezentace 
na veletrzích cestovního ruchu a vý-
robců už je dostatek na to, aby se spo-
lečně účastnili jarmarků a dalších za-
jímavých akcí v regionu. Na podzim 
se chystá velké společné setkání všech 
držitelů značky, aby se vzájemně se-
známili a projednali spolu s RRA Šu-
mava možnosti dalšího rozvoje regio-
nální značky. 

Nové výrobky 
na Vysočině, v Polabí, 

Moravském krasu 
a Podkrkonoší

Od posledního vydání novin Doma 
na Šumavě uběhl opět půlrok, kdy re-
giony sdružené v Asociaci regionál-
ních značek (ARZ) nezahálely. Kona-
la se další zasedání certifikačních 
komisí, z nichž si odneslo přes dvacet 
výrobců a producentů punc garantují-
cí původ výrobku v regionu. Na Vy-
sočině byla značka udělena moukám 
a biomoukám, cereálnímu chlebu, 
biovýrobkům z brambor, koženým 
plastikám, pivu, dřevěným lidovým 
hračkám a dřevěným výrobkům zdo-
beným kovem (taušírování), bižuterii, 
novoříšské keramice, šperkům z ko-
rálků a drátků, užitkové a dekorativní 
keramice. V Polabí získala značku in-
tarzovaná dřevovýroba, drátování, 

včelí produkty a výrobky, drobné 
umělecké kovářské výrobky a hrn-
kové květiny. Moravský kras udělil 
značku paní, která vyrábí perníčky 
se zajímavými motivy krasových 
jeskyní, a v Podkrkonoší byla certi-
fi kována tradiční biojablíčka, výrob-
ky z místního pískovce, preclíky, 
pivo a keramika. Tím se počet zna-
čených výrobků pod hlavičkou ARZ 
zvýšil na 221. Více informací na 
www.domaci-vyrobky.cz.

Na Hané začnou 
značit v září 

Sdružení Aktiv+ zorganizovalo 
v dubnu 2009 v Olomouci druhý semi-
nář pro zavedení značky HANÁ regio-
nální produkt. V jedenáctém regionu 

Asociace regionálních značek si ujas-
nili pravidla a kritéria, podle kterých 
budou místní výrobky certifikovat, 
a stanovili přesné hranice svého regio-
nu. Dokonce už můžeme prozradit, 

 Střípky odjinud

(pokračování rubriky na str. 10)
(pokračování na str. 2)

Navštivte nouzová 
nocoviště v Národním 
parku Šumava 

Jste dobrodružná povaha a máte rádi 
přírodu? Pak je pro Vás nocování „pod 
širákem“ v Národním parku Šumava 
jako stvořené! V loňském roce bylo to-
tiž pro tuto příležitost zřízeno šest sta-
novišť pro tzv. „nouzová nocoviště“.

Co vlastně nouzová nocoviště jsou? 
Jedná se o vymezené a ohraničené plo-
chy, na kterých lze přespat ve stanu 
nebo „pod širákem“. Na každém místě 
může přes noc přespat zhruba 15 lidí. 
Kontrolu stavu a dodržování provozní-
ho řádu bivak kempů provádějí denně 
strážci Národního parku Šumava.

Podobné bivak kempy fungují napří-
klad v Norsku nebo Finsku. Ty šumav-
ské slouží především pěším turistům 
s batohy pro případ legálního nouzo-
vého přespání na území Národního 
parku Šumava. Základní vybavení tvo-
ří dva mobilní záchody, lavice a stůl. 
Provozní řád stanovuje následující 
podmínky pro přespání:

• nocoviště lze využít jen na jednu noc
• kapacita je omezena
• v místě se nesmí rozdělávat oheň
• dodržování klidu a čistoty 
  (odpad si odnese turista s sebou)

 Nouzová nocoviště jsou provozová-
na celoročně, a to vždy od 18:00 do 
9:00 hodin. Turistům jsou k dispozici 
lokality Hůrka, Poledník, Modrava, 
Bučina, Strážný a Nové Údolí, které 
vedou podél tzv. páteřní trasy napříč 
Šumavou. Vzdálenosti mezi nimi jsou 
spočítány tak, aby lidé zvládli za den 
dojít z jednoho bivak kempu do druhé-
ho. Leží vždy nedaleko vesnic a umís-
těné jsou tak, aby k nim mohla přijet 
sanita či poblíž přistát vrtulník. Páteřní 
trasa, na které nocoviště leží, je znače-
na červeně a je dlouhá 103 km. Jednot-
livá nocoviště jsou označena tabulkami 
a přístup k nim směrovkami. Možnost 
přenocování je po celý rok, v zimě 
např. „v záhrabu“. 

 V uplynulé sezóně 2008 navštívily 
nouzová nocoviště řádově stovky 
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Na Šumavě na Vás čeká 
pohoda a originalita

Řemesla, služby a lidé
V rámci celorepublikové certifi kace 
bylo uděleno již 230 certifi kátů. Přehled 
všech šumavských naleznete uprostřed.

Vyzkoušejte jedinečnou pohostinnost
Od minulého vydání novin bylo nově certifi kováno šest 
ubytovacích a stravovacích zařízení. S jejich nabídkou 
se můžete seznámit na straně 7.

Na Šumavě se nebudete nudit
Přijměte pozvání na zajímavá místa 
a akce na Šumavě. Přinášíme mnoho tipů, 
jak a kde můžete strávit svůj volný čas.

Pro mnohé z pravidelných čtenářů bude tento článek spíše opaková-
ním, ale jestliže jste na Šumavě dlouho anebo nikdy dříve nebyli, možná 
držíte noviny „Doma na Šumavě“ v rukou poprvé. Pak vězte, že jde už 
o šesté číslo pololetních novin, které vydává Regionální rozvojová agentu-
ra Šumava (RRA Šumava), o. p. s., od roku 2006. Noviny navazují (mimo 
jiné) na projekt udělování regionální značky ŠUMAVA originální produkt® 
místním výrobkům, produktům i službám, který rozvíjí RRA Šumava 
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s.



to tedy úplně poprvé, kdy bude areál 
oficiálně zpřístupněn veřejnosti. Pro-
hlídky skanzenu budou letošní rok zdar-
ma. Připraveno je tradičně několik vel-
mi zajímavých akcí v průběhu celého 
léta. „Velhartické pohádkové odpoled-
ne“ se uskuteční 18. 7., na vystoupení 
komedianta Víti Marčíka se určitě přijď-
te podívat 16. 8. Turistickou sezónu 
ukončíme poslední říjnovou sobotu 
(31.10.) tradičním během o hradní klíč. 
Celkový seznam všech akcí a podrob-
nější informace naleznete na interneto-
vých stránkách www.hradvelhartice.cz. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Velhartice – hrad, který vás mile 
překvapí. 

Matěj Mejstřík

Královské město Klatovy bylo založe-
no Přemyslem Otakarem II. roku 1260 
a je považováno za architektonickou 
perlu Pošumaví. Svědčí o tom nejen vel-
ké množství historicky významných pa-
mátek, ale i bohatá historie, která je 
s městem od nepaměti spjatá. Klatovy 
žijí také velice bohatým kulturním a spo-
lečenským životem. Vzhledem k tomu, 
že příští rok oslaví město Klatovy své 
sedmisté padesáté výročí, můžete se již 
letos těšit na řadu významných akcí. Více 
než desetiletou historii má cyklomaraton 
Autor Král Šumavy, který je pořádán 
dvakrát do roka: 30. 5. 2009 jako závod 
horských kol, 29. 8. 2009 jako závod sil-
ničních kol. Směsice barevných krojů 
oživí Klatovy v souvislosti s pořádáním 
XVI. Mezinárodního folklórního festiva-
lu (9. – 12. 7. 2009) a zároveň můžete 
navštívit každoroční výstavu klatov-
ských karafi átů (8. – 19. 7. 2009). Příz-
nivci vážné hudby zajisté letos ocení již 
10. ročník Mezinárodního festivalu ko-

Pro návštěvníky hradu Kašperk je na 
letní sezonu nachystáno hned několik za-
jímavých a atraktivních novinek a vylep-
šení. Hrad Kašperk nabízí dva prohlídko-
vé okruhy. Okruh „Západní věž“ Vás 
zavede do expozičních prostor purkrab-
ství, do zříceniny hradního paláce a do 
západní věže s vyhlídkou do kraje. Okruh 
„Východní věž“ nabízí prohlídku jižního 
parkánu, východní věže s vyhlídkou, 

Od června se můžete na hradě Velhar-
tice těšit na nově zpřístupněný prohlíd-
kový okruh „Skanzen lidové architektu-
ry“, který je umístěn v předhradí hradu 
Velhartice. Jedná se o soubor staveb li-
dové architektury z Pošumaví, které 

byly přeneseny na základy původního 
předhradí. Tento unikátní soubor vzni-
kal v průběhu posledních dvaceti let. Je 

(pokračování ze str. 1)

turistů. Nejnavštěvovanější lokalitou 
je Poledník, kde přenocovalo 212 osob. 
Poledník v zimním období navštívil 
s partou dalších nadšenců také David 
Albrecht ze Správy NP a CHKO Šu-
mava. Z Modravy na Poledník stoupali 
terénem na sněžnicích, s nimiž byla 
chůze sice pohodlná, avšak časově ná-
ročná. Po noci strávené ve studeném 
a dechem zvlhčeném stanu vyšli všich-
ni rádi ven, kde se zahřáli bouráním 
stanů. „Nouzová nocoviště jsou pro 
otrlé a dobře vybavené sportovce,“ ko-
mentoval situaci David Albrecht. Zá-
věrem však všichni konstatovali, že 
spaní na sněhu je krásný zážitek.

Jana Zvettlerová
tiskový referent

Správa NP a CHKO Šumava
www.npsumava.cz

Slavnosti Nikla 
v Bělé nad Radbuzou

Klatovy – město, kde se nebudete nudit

Hrad Kašperk – sezóna nabitá zážitky pro malé i velké

Nový prohlídkový okruh 
na hradě Velhartice

Navštivte nouzová 
nocoviště v Národním 
parku Šumava 

Kdysi dávno žil v příhraničních hvoz-
dech lesní duch Nikl (německy Nippel), 
pomocník a ochránce všech dobrých 
obyvatel Českého lesa. Byl to duch dvou 
tváří, přičemž bílá značí dobro a černá 
zlo, patron sklářů a dřevařů. Dobrým po-
máhal, zlé trestal. Na počátku slavností 
byl nápad na vytvoření nové tradice 

a lesního ducha Nikla pověřit také patro-
nací nad návštěvníky Bělska, turisty 
i cyklisty. Inspirací byla kniha Mgr. Ma-
rie Špačkové „O zlém Volfu Dobrohosto-
vi“, kde je o Niklovi několik pověstí. 
Paní Špačková, milovnice a znalkyně re-
gionální historie, je rovněž autorkou 
lidových her o Niklovi. Nikl se „znovu-
objevil“ na Bělsku v létě v roce 2007. 

Máte rádi historii? Velikán renesanč-
ní Evropy – Petr Vok z Rožmberka – se 
narodil před 470 lety. Čím byl jeho ži-
vot výjimečný? Co pozoruhodného vy-
konal, že v našich srdcích zůstává tento 
velikán i po několika staletích, kdy se 
zrodil na tento svět? Petr Vok z Rožm-
berka byl pozoruhodná osobnost a za-
slouží si víc, než aby v našich myslích 

V pohádkové chalupě v Mlázovech se 
zabydleli pohádkoví skřítci, strašidla 
a rozličné šumavské bytosti! Návštěvu to-
hoto místa jistě ocení všechny děti, ale 
i dospělí s duchem dítěte. Na výstavě uvi-
díte skřítčí pilu, pohádkové muzikanty, 
vodnický svět, vílu Šumavu, skřítky Šu-
mavouse a Skotoplacha, vodníky, čerty, 
permoníky a plno dalších tajemných po-
staviček. U chalupy si můžete projít po-
hádkovou stezku a Rarášovu cestu, zasta-
vit se u nově vybudovaného pohádkového 
hradu Troškov, podívat se do šatlavy a do 
skřítčí rezervace, nebo se občerstvit 
u Šnečka. V ateliéru U Šišouna si děti na-
malují obrázky, zkusí vymodelovat vlast-
ní pohádkové postavičky, nebo si zahrají 
maňáskové divadlo či netradiční skřítčí 
golfík. Pro školní výlety a organizované 
skupiny je připraven zajímavý program 

Nevšední noc 
Petra Voka

Pojďte s námi za pohádkou

s prohlídkou, modelováním a maňásko-
vým divadlem. Je ale nutné se předem te-
lefonicky objednat.

Kdy mají v chalupě otevřeno? 
• květen, červen, září: 
  denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
• červenec – srpen:
  každý den od 9 do 17 hodin
• duben, říjen – prosinec:
  sobota, neděle, svátky od 10 do 16 hodin
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, 
skupinové slevy. 

Pohádková chalupa 
Mlázovy 18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611 
info@pohadkovasumava.cz, 
www.pohadkovasumava.cz

Za pohádkovou Šumavu 
Milan Poláček

tí, jak strávit příjemné chvíle. Místním 
obyvatelům i návštěvníkům je k dispozi-
ci několik otevřených i krytých hřišť, 
fitnesscentra, bowling, tenisové kurty, 
krytý plavecký bazén či venkovní měst-
ské lázně. Pro rodiny s dětmi je vhodné 
zavítat s kolečkovými bruslemi či na 
kole na nově vybudovanou cyklostezku 
č. 38, vedoucí z městského parku smě-
rem na Běšiny. Milovníci koní a krásné 
přírody zajisté ocení vyjížďky do před-
hůří Šumavy na Westernovém ranči 
v Podolí, Calverově farmě či v jezdecké 
stáji v Buršicích. 

Město Klatovy
Odbor školství, kultury a cestovního 

ruchu
nám. Míru 63/I
339 01 Klatovy

tel.: +420 376 347 240, 
+420 376 347 250

icklatovy@mukt.cz, 
www.klatovy.cz/icklatovy

V lese na Niklasberku (dnes Kamenný 
vrch), západně od Bělé nad Radbuzou, 
ho probudili z jeho dlouhého klidu za-
bloudivší cyklisté. Nikl překonal počá-
teční nevrlost a s družinou lesních víl se 
vydal mezi lidi na bělské náměstí, aby si 
prohlédl dnešní město. Setkal se nejen se 
současným starostou města, Ing. Libo-
rem Pickou, ale také na kamenném mos-
tě přes Radbuzu s jeho stavitelkou hra-
běnkou Metternichovou. Loni jsme Nikla 
zastihli na břehu Radbuzy s místními 
vodníky. Hlavním tématem hry byla 
ochrana přírody a soud nad jejími ničite-
li. Naše lidová hra má vždy tři dějství, 
první se odehrává odpoledne za městem, 
druhé v podvečer na bělském náměstí 
a třetí už za tmy na barokním mostě přes 
Radbuzu. Ve hře hrají, zpívají nebo se na 
ní jinak podílejí obyvatelé Bělé nad Rad-
buzou, večer je doplněn hudbou a občer-
stvením ve stanu za radnicí. Letos se 
připravuje velké setkání vládců hor. 
V Českém lese proběhne summit na nej-
vyšší úrovni, za Niklem se chystá Krako-
noš, Rýbrcoul a Radegast. Chcete být 
u toho? 18. července se na setkání s Vámi 
těší Nikl, vládce přírody, zvířat i lidí 
v Českém lese, a bělští ochotní herci. 

Text a foto Marcela Bartoníčková

morní hudby (30. 4., 28. 5., 25. 6., 27. 8., 
24. 9. 2009). Závěr letošní sezóny zpestří 
dvě slavnostní akce: Dny evropského dě-

dictví (12. 9. 2009) a velmi oblíbená 
Svatováclavská jízda (28. 9. 2009). Měs-
to Klatovy nabízí příznivcům sportu 
i odpočinku nespočetně mnoho možnos-

zůstal zapsán jen coby milovník dobré-
ho pití a krásných žen. 

Navštivte některý prázdninový ví-
kend romantický hrad Rožmberk a při 
nočních prohlídkách prožijte na vlastní 
kůži příběh, který ani po staletích ne-
ztrácí nic na svém půvabu, prožijte 
„Nevšední noc Petra Voka“. Budete 
mile překvapeni. Dozvíte se mnohé, co 
o životě Petra Voka ještě neznáte.

Více informací o nočních prohlíd-
kách hradu Rožmberk naleznete na 
www.kultur-kontakt.cz 

Kultur-kontakt

pomůcek, hrát si se středověkými hračka-
mi. Pro aktivní účastníky těchto prohlídek 
je připravena vždy nějaká malá odměna. 
V návaznosti na speciální školní prohlíd-
ky budou i během léta a podzimní sezony 
připraveny podobně zaměřené prohlídky 
pro rodiče s dětmi. Konkrétní informace 
termínů a začátku prohlídek budou k dis-
pozici na oficiálních stránkách hradu 
www.kasperk.cz.

Hrad Kašperk
tel.: +420 376 582 324

karlsberg@seznam.cz • www.kasperk.cz

hradního paláce a podsklepení purkrab-
ství. Na soutěživé a odvážné čeká na ná-
dvoří zkušený lučištník, který vás v létě 
denně a mimo sezonu o některých víken-
dech naučí střílet na terč z opravdového 
luku nebo kuše! Vyzkoušet si můžete také 
chůzi na chůdách, svou rychlost a postřeh 
při úderu dřevcem do Rolanda nebo pří-
jemně posedět s jídlem a pitím na hrad-
ním nádvoří. V květnu, červnu i v září 

jsou nově připraveny speciální prohlíd-
ky pro žáky základních škol. Jedná 
se o interaktivní prohlídky pro žáky 
1. stupně ZŠ nazvané „Staň se rytířem, 
princem, princeznou“ a interaktivní pro-
hlídky pro žáky 2. stupně ZŠ (vhodné 
i pro střední školy a gymnázia) nazvané 
„Staň se stavitelem hradu“. Žáci si mj. 
vyzkouší rytířskou výstroj a výzbroj, 
zkusí číst a psát pomocí středověkých 
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Letní slavnosti 
v Horažďovicích 

Horažďovice jsou malebným městem 
na břehu řeky Otavy. Ve městě je zámek 
s přilehlými parky a dobře zachovalé 
středověké jádro s množstvím památek. 
Je to jedna z oblíbených turistických za-
stávek na Otavě. Můžete zde navštívit 
městské muzeum, zámek, okolní parky, 
děkanský kostel nebo zříceninu hradu 
Prácheň. Uvidíte i Červenou bránu (jedna 
z nejstarších dochovaných bran v Če-
chách), masné krámy a další památky. 
Dominantou v oblasti rekreace je kom-
plex krytého Aquaparku (více na www.
bazen.horazdovice.cz), k dispozici jsou 
také skatepark, tenisové kurty, fotbalové 
a víceúčelové hřiště.

Poslední víkend v červnu (v sobotu 
27. 6. 2009) se konají Slavnosti Kaše. 
O dobovou autentičnost se postarají sku-
piny historického šermu, středověké hud-
by a historické atrakce pro děti (dřevěný 
kolotoč a houpačky, střelba z kuší, kejklí-
ři aj.). Horažďovické náměstí se během 
slavností proměňuje ve jedlíka kaše a na 
náměstí se odehraje také kašová bitva. 
V loňském roce se stal sestřih kašové 
bitvy jedním z témat v hlavním večer-
ním zpravodajství TV Nova. V průběhu 
dne se hrají divadelní a loutková před-
stavení pro děti, večer jsou na programu 
divadelní představení pro dospělé a kon-
cert Blanky Šrůmové. V neděli pokračují 
slavnosti komorním koncertem J. Lang-
majera a V. Greifa. 

Poslední víkend v červenci (v sobotu 
25. 7. 2009) se v Horažďovicích konají 
Jmeniny města. Dopoledne zaplní náměs-
tí hudbou dechová kapela Solovačka 
a skupina Melodion. Odpoledne bude vě-
nované zejména dětem, pro něž zahraje 
pohádky Teatr Rajdo Mlázovy. K dispo-
zici bude střelnice či skákací hrad. Večer 
vystoupí opět Teatr Rajdo s divadelní 
hrou „Ragnarök aneb severské ražniči“ 
a sobotní večer ukončí koncert skupiny 
JAM4U. Tento sobotní program obohatí 
i další večerní akce, které pořádají jiní 
pořadatelé.

Přijměte proto naše pozvání do Horaž-
ďovic.

Jitka Chalupná
Město Horažďovice

www.sumavanet.cz/horazdovice

zajímavých míst i krásných výhledů. Na-
vštívit je můžete na kolech, autem nebo 
na čtyřkolkách. 

Baví se celá rodina
Rodiny s dětmi mohou využít sportov-

ního zázemí hotelu, zahrát si ruské kužel-
ky, petanque, vypůjčit si horská kola nebo 
si zadovádět v dětském koutku. Využít 
mohou i nedalekou řeku Otavu, vydat se 
na dvouhodinovou plavbu na kánoích, 
v raftech nebo na úžasném plavidle s ná-
zvem pártyvor. Při plavbě si můžete 
uspořádat malou party s grilováním pří-
mo na palubě! 

Dopřejte svému tělu 
péči a odpočinek

Až se nabažíte všech dobrodružství 
a poznání, čeká na vás relax u krytého 
hotelového bazénu a v sauně. Lehce mů-
žete potrápit své tělo na tenisovém kurtu 
a pak se už oddat pohodlí hotelových po-
kojů a pochutinám, které pro vás personál 
hotelu s radostí připraví. 

Veškeré doprovodné programy je nut-
né objednat alespoň 14 dní předem.

Hotel***Atawa
Rabí 9, 342 01 Sušice

tel.: +420 376 596 228, +420 731 446 055
atawa@oat.cz • www.hotelatawa.cz

Vycházkový okruh 
Vimperkem

Vycházka začíná na jižní straně náměs-
tí Svobody v domě čp. 8, v němž sídlí 
část městského úřadu. Tento dům si jako 
jeden z mála zachoval podobu z doby 
před velkým požárem 
v roce 1904. Nachází se 
zde také vzácně docho-
vané gotické sklepy, 
v nichž je od roku 2002 
umístěno Minimuzeum 
Zlaté stezky. Pokračuje-
me po náměstí, kde se 
u domu čp. 24 a 27 do-
chovaly zbytky měst-
ských hradeb. Odbočíme 
do vycházkové zóny za 
městem Zahradní ulicí na vyhlídku. Od-
tud je krásný pohled na panorama Vim-
perka a zámek. Značení nás dovede k ne-
mocnici, dříve špitálu z 19. století, a ke 
křížové cestě, jejíž součástí je 14 zastave-
ní. Na konci je dřevěný kříž, stojící na 
místě, které je údajně energeticky velmi 
silné. Na sever od vimperského zámku 
stojí samostatné opevnění, hrádek Hasel-
burg. Jedná se o předsunutou dělostřelec-
kou baštu, která měla za úkol chránit 
hrad. Cesta nás přivede k zámku, který 
získal dnešní tvář po velkém požáru 
v roce 1857, kdy po zásahu blesku téměř 
celý vyhořel. Po pěšině kolem informač-
ní tabule arboreta se dostaneme k nejstar-
šímu, původně farnímu kostelu sv. Barto-
loměje s cennými nástěnnými malbami 
a náhrobky. Barokní kaple 14 svatých po-
mocníků z roku 1708 stojí v těsné blíz-
kosti kostela. K zámku se můžeme vrátit 
cestou, která nás sem přivedla, nebo okli-
kou kolem městského hřbitova. Na cestě 

ze zámku nelze přehlédnout Černou brá-
nu, jedinou dochovanou ze čtyř původ-
ních městských bran. Po zámeckých 
schodech sejdeme do horní části historic-
kého centra města. V Pivovarské ulici se 
nachází jednopatrový dům „U Jelena“, 
uličkou Na Baště se dostaneme do bez-

prostřední blízkosti ná-
městí, kde stojí srubové 
domy a nedaleko od 
nich městská zvonice 
a kostel Navštívení Pan-
ny Marie. A zde putová-
ní vycházkovým okru-
hem končí. Celý okruh 
je dlouhý 4 km a je zna-
čený červenou barvou 
a erbem. Celkový popis 
okruhu včetně plánku 

obdržíte v Turistickém informačním 
středisku Vimperk, nám. Svobody 42, 
385 01 Vimperk, tel.: +420 388 402 230, 
e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz, 
www.info.vimperk.cz.

TIS Vimperk

Nejdřív přežít a pak svatba, 
ale jde to i naopak.

Slova „Bože, já to snad ani nepřežiju“ 
nejednou provází svatební přípravy na-
těšených nevěst, ale i jejich starostlivých 
maminek. Cizí však nejsou ani nastáva-
jícím manželům, kteří je vyslovují záro-
veň s rukou na čele. Zvláště když se před 
dnem D bujaře loučili se svobodou. 
O adrenalin v krvi a nervy „v kýblu“ tak 
není nouze. Jde to i jinak? Ano. V Do-
mažlicích můžete nastoupit do originál-
ního válečného Jeepu a „dobýt radnici“, 
kde vás již očekává oddávající. Zatímco 
on musí být ve společenském oděvu, vy 
můžete – když budete chtít - na sebe na-
vléknout zase slavnostní kombinézu US 
ARMY. Ušetříte, překvapíte a poznáte, 
že život je sice boj, ale vy jste na něj od 
počátku připraveni. Není bez zajímavos-
ti, že tyto svatby organizuje skupina 
nadšenců vojenské historie. Na svatební 
ANO, jeden z nejdůležitějších souhlasů 
v životě, se nezapomíná. Znovu se při-
pomíná na svatbách stříbrných, zlatých, 
železných, diamantových… Důležité je 
hlavně všechna ta léta ve zdraví přežít. 
A právě kurzy přežití jsou kupodivu stá-
le vyhledávanější budoucími manželi. 
Snad aby otestovali, co vydrží ve ztíže-
ných podmínkách. Všem pokušitelům 
adrenalinu je nabízí stejná domažlická 
agentura. Naučí spolehlivě, jak přežít 
v přírodě pouze s malým balíčkem tzv. 
přežití. Instruktoři předvedou, jak se 
orientovat v nejrůznějších oblastech svě-
ta, když se náhodou lidé dostanou do 
svízelné situace. Například zabloudí 
v neobydlené krajině nebo se ocitnou 

Návrat k tradicím

Vimperkem 
po stopách historie

Svatba i válka

Proč se vracet k tradicím 
aneb muzeum není nuda.

V dnešní době jsme obklopeni techni-
kou, která nám vše usnadňuje. Můžeme 
si pořídit elektrické přístroje i pro nej-
jednodušší úkony. Jak se ale žilo v době, 
kdy byl člověk závislý na denním světle 
a svůj život podřizoval ročním obdo-
bím? Kdy musel vystačit s vlastní šikov-
ností a pohonem svých nebo zvířecích 
nohou? V knihách se můžeme dočíst 
mnohé, ale co tehdy běžný život pro lidi 
znamenal, nám nezprostředkují.

Na základě těchto úvah se Horažďo-
vičtí s podporou Evropského fondu pro 
regionální rozvoj rozhodli vytvořit inter-
aktivní dílnu, která návštěvníkům umož-
ní na vlastní kůži si vyzkoušet některé 
z běžných součástí života na vsi z doby 
před sto i více lety. Přijďte se seznámit 
s dovednostmi našich předků a v dílně 
„Návrat k tradicím“ vyzkoušejte vlastní 
šikovnost, protože zde platí: Prosíme, 
sahat! 

Když se řekne muzeum, jistě si ještě 
dnes vybavíte pasivní procházení mezi 

Pokud jste se rozhodli strávit svůj 
volný čas v přírodě, aktivně se odrea-
govat, relaxovat nebo připravit outdo-
orový program, jste na správném mís-
tě. Zažít to můžete díky službám, které 
pro vás zajistí hotel Atawa v Rabí. Po-
stará se nejen o vaše pohodlí a chuťové 
buňky, ale také o originální program.

Toužíte po adrenalinu 
a dobrodružství?

Pak vyzkoušejte jedinečnou atmosféru 
zatopeného vápencového lomu kousek 
od hradu Rabí. Vysoké skály lomu nabí-
zejí celou řadu prožitkových aktivit. 
Čeká na vás 80 metrů dlouhý vzdušný 
přelet na ocelovém laně nad vápencovým 
jezírkem nebo vzdušný přechod s krás-
ným výhledem do kraje ve výšce 25 met-
rů. Okolní lesy nabízejí krásnou kulisu 
pro týmové a bojové hry, můžete se pro-
jet na terénních bugynách nebo čtyřkol-
kách, osedlat koně. 

Poznejte historii a krásy 
šumavského podhůří

Nejen hrad Rabí a nedaleká zřícenina 
hradu Prácheň jsou obestřeny tajemstvím 
a bohatou historií. V kraji se nachází celá 
řada významných památek, geologicky 

Aktivní dovolená 
pod hradem Rabí ... jak se vaří Šmorn

6 vajec; 150 g polohrubé mouky; 0,25 ml 
smetany; sůl; vanilkový cukr; máslo

Z vajec, smetany a mouky vymícháme 
řídké těsto. V pekáčku rozpustíme máslo 
a vlijeme cca centimetrovou vrstvu těsta. 
Upečeme v troubě dozlatova, dáme na 
sporák a lopatkou roztrháme na drobné 
kousky, které ještě trochu opečeme. 
Šmorn servírujeme posypaný vanilko-
vým cukrem a můžeme ho na talíři přelít 
smetanou. Podáváme s mlékem.

Zeptejte se místních ...

uprostřed přírodní katastrofy. Zážitek 
jednodenního nebo dvoudenního kurzu 
je opravdu mimořádný. Vyzkoušeli 
jsme! Zlý sen, že se třeba někdy ocitnete 
bezradní v horách, hlubokých lesích, 
džungli, poušti či na opuštěném ostrově, 
vystřídá po probuzení uklidňující pohled 
na vámi získaný certifi kát přežití. Není 
to jen hra, ale praktické využití zkuše-
ností převzatých z americké armády. Po 
jejich stopách z doby 2. světové války se 
můžete vydat na 70kilometrovou trasu 
Domažlice – Šumava – Český les. Od-
borný průvodce a zároveň řidič vozidla 

americké armády vám zprostředkuje zá-
žitky, na které se nezapomíná. Putovat 
můžete třeba i po stopách generála 
Pattona, zažít přepadení konvoje cizími 
vojsky či obklíčení šumavského pivo-
várku včetně válečné kořisti, a pak při 
posezení u táboráku a opékání selátka 
své vítězství patřičně oslavit. Zážitek 
můžete nejenom prožít, ale prostřednic-
tvím certifi kátu ho darovat. Vše budete 
mít navíc zdokumentováno. Více uvidíte 
na www.stopyvalky.cz 

Ladislav Dragula, Enviropres 

vitrínami a cedulkami se zákazy. V pří-
padě naší dílny vás ale nic takového ne-
potká. Jednotlivé části jsou koncipovány 
tak, aby umožnily bezprostřední kontakt 
návštěvníka s vystavenými předměty. 
Setkání s historií řemesel a jednotlivých 
rukodělných technik se pro každého 
z vás stane osobním zážitkem. Zároveň 
nebudete s nástroji zápolit, vše vám vy-
světlíme a názorně ukážeme. 

Co všechno si u nás vyzkoušíte?
Navrhnout vlastní vzor a utkat kousek • 
látky na autentickém tkalcovském sta-
vu
Vyčesat kousek ostříhané ovčí vlny • 
a upříst nit na kolovrátku
Vyřezat lžičku z polotovaru z lipového • 
dřeva
Paličkovat krajky podle různě složitých • 
vzorů

Navíc vám poskytneme odborný vý-
klad a promítneme filmy se záznamy 
práce lidových mistrů. 

Určitě si naplánujte cestu do Horažďo-
vic a ohmatejte si tento unikátní projekt 
interaktivní dílny v městském muzeu. 

Městské muzeum
Zámek č. 11, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 512 271
muzeumhd@seznam.cz
www.muzeumhd.cz/navrat

Otevírací doba
• červen až září: 
  denně mimo pondělí 9 – 16 hodin
• říjen až květen: 
  nutno objednat se předem telefonicky
• badatelské dny: 
  pátek 9 – 16 hodin
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Na Šumavě proběhlo od počátku cer-
tifi kace 10 zasedání certifi kační ko-
mise pro značení výrobků, od té doby 
bylo uděleno 58 certifi kátů, 14 bylo 
prodlouženo na další dvouleté obdo-
bí a jeden ukončen po uplynutí doby 
platnosti. Od minulého čísla novin 
bylo uděleno 7 nových certifi kátů šu-
mavským výrobkům, které vám zde 
rádi představujeme. 

Výrobky, řemesla a lidé

 Seznamte se s pravými šumavskými výrobky
Kontakt:
Mlýn a krupárna Mrskoš
U Jatek 127, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 512 617, +420 777 558 033
info@mlynmrskos.cz
www.mlynmrskos.cz • www.mlynhorazdovice.cz

Dřevěný ptáček 
„Naším zájmem je přiblížit návštěvní-

kům řemeslnou práci se dřevem a lidovou 
tradici v regionu, proto jsme si vybrali vý-
robu dřevěných ptáčků. Pod rukama se 
nám rodí ptáčci, se kterými se můžete 
setkat v šumavské přírodě – hýl obecný, 
konopka, stehlík obecný, sýkora koňadra, 
sýkora modřinka, ledňáček, rehek zahrad-
ní, budníček zelený a další,“ informuje 
pan Pavel Břach.

Dřevěný ptáček je vyroben z lipového 
dřeva řezbářským nožem. Je ručně malo-
ván akrylovými barvami a konzervován 
včelím voskem. Zakoupit si ho můžete 
v Návštěvnickém centru dřevařství, které 
nabízí unikátní interaktivní expozici, kde 
se návštěvníci mohou vlastníma rukama 
dotknout tajemství a moudrosti našich 
předků. Zkrátka budou moci prozkoumat 
technické a technologické fígle a vymo-
ženosti, včetně jejich populárně-vědec-
kého vysvětlení. Interaktivní expozice 
nabízí celkem 15 zastavení, která charak-
terizují a ukazují tematiku vztahu člově-
ka k různým formám dřeva. 
Kontakt:
Návštěvnické centrum dřevařství
Modrava 12, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 722 634 107
ncd@sumavanet.cz • www.ncd.sumavanet.cz

Kovové a kované výrobky
Slovo „umělecké řemeslo“ plně cha-

rakterizuje to, co tvoří pan Odvárka. Vý-
tvarný návrh je totiž nedílnou součástí 

jeho výrobků, stejně tak i kvalitní řemesl-
né zpracování. „Pouze harmonickým 
sloučením těchto dvou složek vzniká 
kvalitní a originální výrobek,“ říká pan 
Odvárka. Výrobky, které vytváří, se dají 
rozdělit na ty, které jsou úzce spjaty s ar-
chitekturou a jsou navrhovány přímo na 
konkrétní místo, např. mříž, plot, poštov-
ní schránka, klika, a na tzv. volnou tvor-
bu, do které patří šperky, svícny a plasti-
ky. Materiál výrobků je převážně ocel 
nebo nerezová ocel. Používá různé po-
vrchové úpravy – včelí vosk, cínování, 
niklování, grafi tovou barvu ...
Kontakt:
Jan Odvárka 
382 01 Dolní Třebonín čp. 1 
tel.: +420 380 743 608
jan.odvarka@metal-design.cz 
www.metal-design.cz 

Dekorativní a užitná 
keramika 

Keramika vzniká ruční výrobou na 
hrnčířském kruhu, bez použití forem, ná-
ročnou technologií zpracování – ručním 
dotvářením dekoru. Použitá glazura je též 
originální svým složením a způsobem 
nanášení na výrobek. Výjimečnost je i ve 

velikosti keramických objektů (až 150 cm 
a průměr 70 cm). Při výrobě vychází 
z vlastních návrhů. Zpracování se vyzna-
čuje originálním a precizním provede-
ním. „Dáváme přednost rozvoji starých 
řemeslných postupů a poctivému ruko-
dělnému ztvárnění. Co kus, to originál,“ 
dodává paní Klimešová.

Kontakt:
Ludmila a Lubomír Klimešovi
Vinná 1, 382 03 Křemže
tel.: +420 724 290 108

        Pivo Jakub
Vyšebrodský pivovárek úspěšně navá-

zal na tradici pivovarnictví v tomto kraji. 
Pivo Jakub světlý ležák, světlé kvasnico-
vé pivo 11°, a Jakub polotmavý speciál 
13° vaří typicky českou metodou – nechá-
vá se kvasit v otevřených kádích při tep-
lotě 9° C a nijak se neurychluje jeho zrání. 

Používají bezvýhradně jen tradiční suro-
viny jako slad, voda, chmel a ušlechtilé 
pivovarské kvasnice. Pivo je nefi ltrované 
a nepasterované, čímž si uchová všechny 
zdraví prospěšné látky a vitamíny. Vyšší 
hořkost působí nejen chuťově příjemně, 
ale má i blahodárný vliv na trávení. „Vy-
šebrodský pivovárek je nejmenší v jižních 
Čechách. Zato vaří pivečko poctivé a vý-
borné chuti, které nejlépe vychutnáte ve 
stylovém pivovarském Pajzlu u Jakuba,“ 
sdělil pan Fojtl.
Kontakt:
Vyšebrodský minipivovar 
Jiří Fojtl 
Kaplická 28, 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 777 280 610
jiri.fojtl@seznam.cz 
www.vysebrodskypivovar.cz
Pajzl u Jakuba, denně 11 – 23 hodin

       Sirky ze Sušice
Pro Sušici byla vždy výroba sirek tra-

diční a je velká škoda, že SOLO sirkárna, 
a. s., výrobu ukončila. Zbyly milióny ne-

zabalených sirek, které získala fi rma Ječ-
mínek, s. r. o., ta je ručně plní do papíro-
vých tubusů nebo krabiček a polepuje 
etiketou s motivy Vydrýska, Turnerovy 
chaty a řeky Vydry. „Snažíme se navázat 
na tradici sirkařství v Sušici a dostat k zá-
kazníkům zápalky, které byly vyrobeny 
původní metodou, ale zřejmě by se již ni-
kdy ke spotřebiteli nedostaly,“ vysvětlil 
certifi kační komisi pan Zelinger.

Kontakt:
Ječmínek, s. r. o., Jaroslav Zelinger
Turnerova chata – Povydří
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz 
www.turnerovachata.cz 
Otevřeno: denně 10 – 18 hodin

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:

Turistické informační centrum Stachy
Stachy 422 • 384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.sumavanet.cz/icstachy
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, 
chodská dekorační keramika, šumavské ho-
lubičky, fotografi e ze Šumavy, drobné bytové 
doplňky ze dřeva, malované obrázky, svíčky 
ze včelího vosku, soustružené výrobky ze dře-
va, skleněné vinuté perly, originální bižuterie, 
kovové a kované výrobky, dekorativní a užit-
ná keramika.

Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232 • 342 01 Sušice
tel.: +420 775 240 118, +420 605 128 207
j.adamcova@email.cz
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: šumavské holubičky, kolibříci – 
miniaturní knížečky, drobné bytové doplňky 
ze dřeva, chodská dekorační keramika, svíčky 
ze včelího vosku, skleněné vinuté perly, vinuté 
perle z Českého lesa, malované obrázky, lub-
ská keramika, dekorační výrobky ze sušených 
rostlin, tiskoviny „Pohádková Šumava“, vý-
robky ze dřeva, háčkované krajky, patchwork, 
tkané koberce, fotografi e ze Šumavy, skleněné 
těžítko, sušené houby.
Otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 13

Turnerova chata
(na trase naučné stezky Povydří, 
Čeňkova pila – Antýgl)
Poštovní adresa: 341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz 
Sortiment: sušené houby, zvířátka a panen-
ky z textilu, kolibříci – miniaturní knížečky, 
chodská dekorační keramika, šumavské ho-
lubičky, fotografi e ze Šumavy, drobné bytové 
doplňky ze dřeva, malované obrázky, svíčky 
ze včelího vosku, výrobky ze dřeva, řezbářské 
výrobky, Rendlovy tyčinky.
Otevřeno: Po - Ne 10 - 18

Infocentrum Lipno nad Vltavou
382 78 Lipno nad Vltavou 87
tel.: +420 380 736 053
info@lipno.info • www.lipno.info
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, 
drobné bytové doplňky ze dřeva, šumavské 
holubičky, malované obrázky, svíčky ze včelí-
ho vosku, těžítka Boubínský prales, skleněné 
vinuté perly, dekorační výrobky ze sušených 
rostlin, bižuterie, broušené sklo.

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

Kavárna – vinárna „Na Šumavě“
Šumavská 31 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: +420 775 688 180        
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky ze 
dřeva, malované obrázky, šumavské holubič-
ky, ručně šitá zvířátka a panenky, soustružené 
výrobky ze dřeva, zelňáky, Rendlovy tyčinky.
Otevřeno: Po - Pá 12 - 22, nebo dle Vašeho 
přání.

Městské informační centrum Sušice 
nám. Svobody 138 • 342 01 Sušice 
tel.: +420 376 540 214
icsusice@mususice.cz 
www.mestosusice.cz/icsusice
Sortiment: malované obrázky, tiskoviny „Po-
hádková Šumava“, drobné bytové doplňky ze 
dřeva.

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, šumavské 
holubičky, kolibříci – miniaturní knížečky, 
svíčky ze včelího vosku.

Šumavská galerie
Americká 154/I • 342 01 Sušice
tel.: +420 775 240 118, +420 605 128 207
j.adamcova@email.cz
www.sumavaweb.wz.cz
Sortiment: kolibříci – miniaturní knížečky, 
drobné bytové doplňky ze dřeva, chodská de-
korační keramika, svíčky ze včelího vosku, 
šumavské holubičky, skleněné vinuté perly, 
vinuté perle z Českého lesa, malované obráz-
ky, lubská keramika, kolovečská keramika, 
dekorativní skleněné výrobky, dekorační vý-
robky ze sušených rostlin, tiskoviny „Pohád-
ková Šumava“, výrobky ze dřeva, háčkované 
krajky, patchwork, tkané koberce, fotografi e 
ze Šumavy, broušené sklo, skleněné těžítko 
„Boubín“, ručně šitá zvířátka a panenky, 
šperk z dílny Hand made Orit, dřevěný ptá-
ček, sušené houby.
Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:30, So 8:30 - 13.00

Krámek pro radost
Pavlíkova 7/1 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 736 513 950, +420 776 708 318
kramekproradost@email.cz
www.kramekproradost.cz
Sortiment: výrobky ze dřeva, malované ob-
rázky, řezbářské výrobky, tiskoviny „Pohád-
ková Šumava“, dekorativní skleněné výrobky, 
drobné bytové doplňky ze dřeva.

Pohádková chalupa
Mlázovy 18 • 341 42  Kolinec
tel.: +420 376 526 147
info@pohadkovasumava.cz
www.pohadkovasumava.cz 
Sortiment:  malované obrázky, kovářské vý-
robky, řezbářské výrobky, dekorační výrobky 
ze sušených rostlin, lubská keramika, tiskovi-
ny „Pohádková Šumava“, chodská dekorační 
keramika.
Otevřeno: červen, září: Út - Ne 10 - 17  
červenec, srpen: denně 10 - 17

Nevšední dárky pro radost
Náměstí 143 – 1. patro budovy Tuty 
(nákupní středisko)
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 604 504 428
bouskovahanka@seznam.cz
www.patchwork-kasperky.cz
Sortiment: svíčky ze včelího vosku, šumav-
ské holubičky, dekorační výrobky ze suše-
ných rostlin, háčkované krajky, patchwork, 
tkané koberečky, bižuterie.

Návštěvnické centrum a klášterní pro-
dejna Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Klášter 137 • 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 777 326 384
tours@vyssibrod.cz • booking@cisterciaci.cz
www.cisterciaci.cz • www.traveltips.cz
Sortiment: šumavské holubičky, drobné byto-
vé doplňky ze dřeva, malované obrázky.

Hrad Velhartice
Velhartice 1 • 341 42 Kolinec
tel./fax: 376 583 315
velhartice@quick.cz • www.hradvelhartice.cz
Sortiment: dárky a drobné bytové doplňky 
ze dřeva, malované obrázky, originální bižu-
terie.
Otevřeno: červenec: Út - Ne 9 - 18,  
září: Út - Ne 9 - 17, říjen: So - Ne 9 - 16 

Devatero řemesel nejen ze Šumavy
Rabí (bývalá základní škola na návsi)
342 01 Sušice, tel.: +420 603 930 041
Sortiment: dekorační výrobky ze sušených 
rostlin, drobné bytové doplňky ze dřeva, ma-
lované obrázky.
Otevřeno: duben – září: Út - Ne 10 - 18

Originální šperky 
z dílny Orit

Šperky z dílny Orit se snaží být nevšed-
ní, každý kus je originál s vlastním 
fluidem, příběhem i pozadím, má svůj 
příběh. Šperky z dílny Orit už našly své 

nové místo v různých koutech naší repub-
liky i v zahraničí, prezentují se též na růz-
ných módních přehlídkách jako doplňky 
českých módních návrhářů. „Nejčastěji 
pracuji se stříbrem, ale nové letní kolekce 
budou také z jiných drahých kovů, jakými 
je např. bílé zlato. Šperky kombinuji nej-
častěji s drahokamy, nejlépe přírodními 
a syrovými typy, mnohdy neopracova-
nými. Často a ráda pracuji na zakázku, 
tj. dle přání zákazníka, v případě své 
vlastní představy mě neváhejte kontakto-
vat. Smyslem mé práce je nejen vlastní 
potěšení z tvůrčího počinu, ale i radost 
zákazníka ze zhmotnělé vlastní představy, 
kterou si tak odnese domů,“ sdělila paní 
Lucie Orit.
Kontakt:
Bc. Lucie Orit Zemková
382 08 Chvalšiny 17, okres Český Krumlov
tel.: +420 776 041 812
lucieorit@centrum.cz 
www.originalnibizuterie.cz

Pšeničné mouky, 
ječné kroupy

Horažďovický mlýn dosáhl dobré po-
věsti a široké známosti ve svém regionu 
jihozápadních Čech již v první polovině 
minulého století. Navazuje na silnou tra-

dici mlynářského řemesla a v povědomí 
spotřebitelů je spojován s tradiční kvali-
tou mlýnských výrobků a následnou spo-
kojeností všech zákazníků nejen v České 
republice. A proto také firma zavedla 
v roce 2004 ve svých provozech systém 
řízení jakosti podle evropských norem 
ISO 9001. Pan Šťastný upřesňuje: „Zabý-
váme se výrobou, prodejem a distribucí 
mlýnských produktů - pšeničná mouka, 
žitná mouka, ječné kroupy, ovesné vloč-
ky, BIO produkty a mlýnská krmiva, zá-
kladní filozofií naší firmy je maximální 
splnění požadavků zákazníka.“ 

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

Léto 2009 – číslo 6        Doma na ŠUMAVĚ.....     .   ..........   Strana 4



  
  

  
  

Kolibříci 
miniaturní 
knížečky

Vydavatelství Colibri
Mírová 407 • 385 01 Vimperk
tel.: +420 603 593 429
colibri.colibri@tiscali.cz 
www.colibri-nest.cz 

Dárky 
a drobné 
bytové 
doplňky 
ze dřeva 

Marta Altschmiedová
Dražovice 28 • 342 01 Sušice
tel.: +420 723 914 086
marta.altschmiedova@tiscali.cz 

Sklo 
broušené 
matový 
brus

Antonín Chrapan
384 42 Lenora 117
tel.: +420 388 438 694, +420 602 948 578
chrapan@prodejskla.cz 
www.prodejskla.cz
otevřeno: Po – Pá 9 – 16; v červenci  
a srpnu také v So 9 – 13

Chodská 
dekorační 
keramika

Květa Korečková
339 01 Chlistov 72 (okres Klatovy)
tel.: +420 607 985 206
ketty.keramika@seznam.cz
www.kettykeramika.com
otevřeno: So 13 – 18, Ne 10 – 16 
nebo po telefonické dohodě kdykoli

Řeznické 
a uzenářské 
výrobky

Řeznictví – uzenářství Šnebergr
A. Kašpara 9 • 340 04 Železná Ruda
tel./fax: +420 376 397 432
michal.snebergr@tiscali.cz
otevřeno: Po – Pá 9 – 17, So 8 – 12

Prachatické 
koláčky 
máslové, 
svatební 
a tukové

Zemědělské zásobování 
a výkup Prachatice, a. s. 
– provoz Pekárna Prachatice
Pivovarská 197 • 383 01 Prachatice
tel.: +420 388 313 240, +420 602 184 501
l.buskova@zzvpt.cz
www.pekarnaprachatice.cz

Hovězí maso 
a masné vý-
robky z Jatek 
Volary

ZEFA Volary, s. r. o.
Pivovarská 197 • 383 01 Prachatice
tel.: +420 724 981 244, +420 388 333 196 
l.buskova@zzvpt.cz
www.jatkavolary.cz

Zelňáky
Zemědělské zásobování 
a výkup Prachatice, a.s. 
– provoz Pekárna Prachatice
Pivovarská 197 • 383 01 Prachatice
tel.: +420 388 313 240, +420 602 184 501
l.buskova@zzvpt.cz
www.pekarnaprachatice.cz

Fotografi e 
ze Šumavy

Vladislav Hošek 
384 81 Čkyně 189
tel.: +420 606 654 522
foto.hosek@seznam.cz
www.fotohosek.cz

Svíčky 
ze včelího
vosku

Daniel Rataj
Malčice 14 • 382 32 Velešín
tel.: +420 380 714 513, +420 775 380 224
info@medunka.com
www.svicky.medunka.com

Mléčné vý-
robky a maso

Pavel Štěpánek – Biofarma Slunečná
Slunečná 3 • 384 51 Želnava-Slunečná
tel.: +420 604 331 278 • sonnberg@quick.cz
www.biofarma-slunecna.cz
otevřeno: denně kdykoli, pokud je far-
mář doma

Šumavská 
holubička

Pavel Sarauer
sídliště Míru 311 • 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 332, +420 605 172 963
psarauer@seznam.cz
www.sarauer.cz

Krchlebský 
koláč

Helena Konopíková 
345 61 Krchleby 68 • tel.: +420 379 492 720
h.konopikova@seznam.cz 
www.kolace.websnadno.cz

Petráškův 
pramen –
pramenitá 
voda

Petráškův Dvůr, s. r. o.
Topolová 808 • 383 01 Prachatice
tel.: +420 602 274 564
milan.sebesta@seznam.cz
www.petraskuv-dvur.cz

Těžítko 
„Boubínský 
prales“

Sluníčko.66, s. r. o.
Kaplice pod Boubínem, 
Centrální parkoviště • 384 51 Volary
tel.: +420 388 436 222, +420 604 955 733
boubin@boubin.info • www.boubin.info

Skleněné 
vinuté perly

Jana Wudy
Nezdice na Šumavě 197 • 342 01 Sušice
tel.: +420 606 889 532 
jana@wudy.cz • www.wudy.cz
otevřeno: červen – září:  
Po, St 11 – 15, 17 – 19, Út - Čt 17 – 19 
(telefonicky i v jinou dobu)
Wudy´s fashion: 
náměstí Svobody 36 • 342 01 Sušice 
otevřeno: Po – Pá 8:30 – 12, 13 – 17,  
So 8:30 – 12

Malované 
obrázky 
ze Šumavy

Jana Adamcová
342 01 Dlouhá Ves u Sušice 232
tel.: +420 775 240 118, +420 605 128 207
j.adamcova@email.cz 
www.sumavaweb.wz.cz
otevřeno: Po – Pá 9 – 17, So 9 – 13
Šumavská galerie: 
Americká 154/I • 342 01 Sušice 
otevřeno: Po – Pá 8:30 – 17.30, 
So 8:30 – 13

Tiskoviny 
Pohádková 
Šumava

Milan Poláček – Pohádková Šumava
Mlázovy 18, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 310 711, +420 608 961 611
info@pohadkovasumava.cz
www.pohadkovasumava.cz
www.pohadkovyobchudek.cz
otevřeno: červen, září Út – Ne 10 – 17; 
červenec – srpen denně 10 – 17

Lubská 
užitková 
keramika

Helena Široká a Josef Široký
Luby 70 • 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 312 870
otevřeno: Po – So 8 – 18

Kožená 
dámská 
a pánská 
obuv

 

Redno Šumava, s. r. o.
341 42 Kolinec 176
tel.: +420 376 594 103, +420 736 622 802
m.onder@worldonline.cz • www.redno.cz
prodejna: 
náměstí Svobody 34 • 342 01 Sušice 
otevřeno: Po – Pá 8:30 – 17,  
So 8:30 – 12

Železno-
rudské  
pivo

JUDr. František Strnad 
Horský hotel Belveder
Belvederská 189 • 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 376 397 016, +420 602 406 136
hotelgradl@email.cz  
www.hotelbelveder.cz 
otevřeno: denně 10 – 22
Hotel Grádl: 340 04 Železná Ruda 299 
otevřeno: denně 10 – 22

Umělecké 
výrobky 
ze železa

František Zeithammel
Hrádek u Sušice 205
342 01 Sušice
tel.: +420 728 369 321 

Řezbářské 
výrobky

Karel Tittl 
Velhartice 86, 341 42 Kolinec
tel.: +420 606 730 013
tittlkarel@centrum.cz
www.rezbarstvitittl.unas.cz 
otevřeno: denně (mimo Po) 8 – 18
prodejna: 
Havlíčkova ulice • 342 01 Sušice 
otevřeno: Po – Pá 8:30 – 17, So 9 – 12

Dekorativní 
skleněné 
výrobky

Pavel Hasala – Sklářská huť Anna
Komenského 93, 340 12 Švihov
tel.: +420 604 203 020,
+420 603 589 976
hasala.p@centrum.cz
www.volny.cz/glasstudio-anna
otevřeno: Út – Ne 10 – 16

Dekorační 
výrobky 
ze sušených 
rostlin

Helena Knězová
Hrádek u Sušice 115
342 01 Sušice
tel.: +420 376 508 043
+420 721 643 933
h.knezova@seznam.cz 

 Přehled šumavských certifikovaných výrobků a služeb

Háčkovaná 
krajka

Jiřina Petergáčová
Vimperská 320, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 736 467 392

Originální 
bižuterie

Dagmar Staňková
Na Štěbetce 619, 342 01 Sušice 
tel.: +420 775 228 893

Dekorace 
z textilu – 
patchwork 
a tkané 
koberce

Eva Bártová
Dlouhá Ves 242, 342 01 Sušice 
tel.: +420 732 936 933
www.patchwork-kasperky.cz 

Dřevěné 
ozdobné 
a užitkové 
soustružené 
výrobky 

Ladislav Holinka
Netřebice 49, 382 32 Velešín
tel.: +420 380 331 647, 
+420 607 686 356
holinka.ladislav@centrum.cz 

Chléb 
Maďarský, 
Chalupářský, 
Speciál 
a Dalamán 
(žitnopšeničný) 

Vladimír Cais
Sídliště 385, 384 22 Vlachovo Březí
tel.: +420 388 320 021, +420 602 191 630 
pekarstvicais@iol.cz 

Kolovečská 
keramika

Muzeum techniky a řemesel  
Martin Volf 
Domažlická 1, 345 43 Koloveč 
tel.: +420 379 494 235, 
+420 737 480 473
muzeum.kolovec@volny.cz
www.muzeum-kolovec.wz.cz 
otevřeno: denně 8 – 17

Šumavské 
kachle

MK PROFI Kachlová kamna, s. r. o.  
Martin Čermák
Palackého 235, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 728 751, 
+420 777 295 610
mkprofi @mkprofi .com
www.mkprofi .com 
otevřeno: Po – Pá 8 – 14

Certifi kované výrobky
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Cukrářské 
výrobky 
– jako od 
maminky 

Západočeské konzumní družstvo Sušice
nám. Svobody 135, 342 58 Sušice I
tel.: +420 376 528 026
pr350su@zkdsusice.cz • www.zkdsusice.cz 
otevřeno: Po – Čt 6 – 18, Pá 6 – 19, 
So 6:30 – 12, Ne 8 – 12

Sušická 
klobása, šu-
mavský sulc 
a šumavský 
bok

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o.
Pražská 117, 342 01 Sušice 
tel.: +420 376 502 320
duda@ponnath.cz • www.ponnath.cz

Originální 
šperk z dílny 
hand made 
Orit  

Bc. Lucie Orit Zemková
Chvalšiny 17, 382 08 Český Krumlov
(prodej pouze v e-shopu)
tel.: +420 776 041 812
lucieorit@centrum.cz
www.originalnibizuterie.cz

Pšeničné 
mouky, ječné 
kroupy

U Jatek 127, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 512 617, +420 777 55 80 33
info@mlynmrskos.cz • www.mlynmrskos.cz 
www.mlynhorazdovice.cz

Dřevěný 
ptáček

Návštěvnické centrum dřevařství
Modrava 12, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 722 634 107
ncd@sumavanet.cz • www.ncd.sumavanet.cz
otevřeno: Po – Ne 10 – 17

Dekorativní 
a užitná 
keramika  

Ludmila a Lubomír Klimešovi
Vinná 1, 382 03 Křemže
tel.: +420 724 290 108

Pivo 
Jakub 

Vyšebrodský minipivovar 
Kaplická 28, 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 777 280 610
jiri.fojtl@seznam.cz
www.vysebrodskypivovar.cz
sortiment: pivo Jakub
prodejní místo: Pajzl u Jakuba, 
Kaplická 28, 382 73 Vyšší Brod
otevřeno: Po – Ne 11 – 23

Repliky 
lidového 
nábytku 

Truhlářství Leitl 
345 06 Hluboká u Kdyně 138
tel.: +420 379 732 297, +420 604 806 285
truhlarstvi.leitl@volny.cz
www.volny.cz/truhlarstvi.leitl 
otevřeno: Út – Pá 10 – 16:30

Koutské 
pivo 

Pivovar a sodovkárna Kout na Šumavě 
345 02 Kout na Šumavě 2
tel.:+420 379 789 370, +420 602 134 337
janskala@email.cz,http://koutske.pivni.info
prodejní místo: Pivnice Koutské pivo, 
Školní ulice, 344 01 Domažlice
otevřeno: Po – Ne 11 – 22 

Mléčné 
výrobky 
minimlékárny 
JOMA 

Minimlékárna JOMA 
– Jaroslava Martínková
Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice n. Úhlavou
tel.: +420 604 413 696, Joma@mymail.cz 
otevřeno: St, Čt 9 – 17, Pá 9 – 14

Rendlovy 
tyčinky 

Pekařství Rendl
T. G. Masaryka 516/II, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 524 230
pekarstvi.rendl@worldonline.cz 
prodejny: Nádražní 516, 342 01 Sušice 
otevřeno: Po-Pá 5:30-17.30, So 6:30-12
Americké armády 74, 342 01  Sušice 
otevřeno: Po-Pá 5:30 -17:30, So 6:30 -11:30
Ševčíkova 31, 341 01 Horažďovice 
otevřeno: Po-Pá 6:30-17, So 6:30-11.30

Pouťové 
a ovocné 
koláče

Pekařství Rendl (viz Rendlovy tyčinky)

Dorty cuk-
rárny Café 
Charlotte

Café Charlotte – Nechvátalová Eva
340 04 Železná Ruda 77
tel.: +420 602 486 490 
c.charlotte@seznam.cz • cafe-charlotte.cz 
otevřeno: Ne-Čt 10-22, Pá 10-23, So 9:30-23

Šumavské 
zelené 
bylinky

Vladislav Moureček 
Pod Kalichem 348, 342 01 Sušice 
tel.: +420 603 227 128 •  studiogarden.cz
mourecek@studiogarden.cz
otevřeno: Po – So 9 – 17

Dárky 
ze skla

Sklářská huť TASTA 
Milná 8, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 735 383, +420 739 051 687 
info@tasta.cz • www.tasta.cz  
otevřeno: Po – Ne 8 – 17

Tradiční 
voskařství

Daniel Mareška
5. května 667, 342 01 Sušice II
tel.: +420 736 775 290
D.Mareska@seznam.cz • www.voskar.com

Dřevořezby
Petr Štýs
Procházkova 339, 339 01 Klatovy 
tel: +420 603 164 714
stys.petr@seznam.cz • http://rezbarstvi.eu  
prodejna: Řezbářství u katakomb, 
Divadelní 148, 339 01 Klatovy 
otevřeno: Po – Pá 9 – 12, 13 – 17; So 9 – 13

Ručně šitá 
zvířátka 
a panenky

Romana Mathausová
Sušická 67, 341 92 Rejštejn 
tel.: +420 731 456 411
mima@mathaus.org  

Vinuté perle 
z Českého 
lesa 

Lucie Černá
Filipova Hora 11, 344 01 Domažlice
tel.: +420 724 824 480
lu.cerna@email.cz  
www.vinutky.estranky.cz  

Pstruh 
duhový 
a siven 
americký

Pstruhařství Mlýny
Vacov – Žár 25, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 431 036, 420 603 888 542, 
+420 731 446 340
info@pstruharstvi.cz 
www.pstruharstvi.cz  
otevřeno: Út – Čt 13 – 18, Pá+So 9 – 18 

Houby 
ze Šumavy 

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

Kovové 
a kované 
výrobky

Jan Odvárka 
382 01 Dolní Třebonín čp. 1 
tel.: +420 380 743 608
jan.odvarka@metal-design.cz
www.metal-design.cz

Sirky  
ze Sušice

Ječmínek, s. r. o.
Turnerova chata – Povydří, 
341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz 
otevřeno: Po – Ne 10 – 18 

Čajové 
pečivo 

Cukrárna Eva 
Náměstí 61, 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 380 746 219
fellegiova@seznam.cz  
www.cukrarnaeva.cz  
prodejna: otevřeno říjen – červen: Po – Ne 
8 – 18, červenec – září: Po – Ne 8 – 19 
cukrárna: otevřeno říjen – červen: Po – Ne 
9 – 19, červenec – září: Po – Ne 9 – 20 

Certifi kované služby

BW 
Aparthotel 
Šumava 2000

Náměstí 8, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 546 910
info@sumava2000.cz • www.sumava2000.cz
ceník: ubytování se snídaní od 700 Kč/
dospělou osobu a noc, pobyt 1–2 dětí do 
věku 10 let na pokoji rodičů ZDARMA

Penzion 
Horská 
Kvilda

Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: +420 724 296 177
info@horska.cz • www.horska.cz
ceník:  
za noc/apartmán 5 osob 1580 Kč, 
4 osoby 1360 Kč, 3 osoby 1140 Kč, 
2 osoby 920 Kč, 1 osoba 790 Kč

Hotel 
Jenišov

Jenišov 253, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 184, +420 607 710 880
e-mail: info@hoteljenisov.cz
www.hoteljenisov.cz
ceník: ubytování se snídaní 350 – 700 Kč; 
ubytování s polopenzí 450 – 840 Kč

Turnerova 
chata  

Ječmínek, s. r. o., Jaroslav Zelinger
341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz 
www.turnerovachata.cz 
ceník: za osobu/noc se snídaní 400 Kč 

U Hojdarů 
Ing. Ivan Hojdar 
Nový Svět 9, 385 01 Borová Lada
tel.: +420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz 
www.uhojdaru.cz 
ceník: za osobu/noc – od 220 do 520 Kč 
dle sezóny a počtu osob v apartmánu

Penzion 
„Pod Hůrec-
kým vrchem“ 

Ing. Jaroslav Tolar 
Nová Hůrka 242
342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 387 099, +420 723 753 809 
recepce@bikepenzion.cz
www.bikepenzion.cz
ceník: ubytování s polopenzí do 3 dnů: 
cena za osobu/noc 480 Kč, ubytování 
s polopenzí nad 3 dny cena za osobu/noc 
450 Kč, příplatek na plnou penzi 100 Kč

Dvorec 
Nová Hůrka

Lenka Šrailová
Nová Hůrka 241
342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 382 641, +420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz
www.dvorecnovahurka.wz.cz
ceník: za osobu/noc – od 350 do 400 Kč, 
příplatek za snídani 60 Kč

Chata 
Kvilda 

Martina Vostradovská
384 93 Kvilda 74
tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org • www.kvilda.org
ceník: za osobu/noc – od 330 do 650 Kč 
dle sezony a délky pobytu 

Pension – 
Biofarma 
Slunečná, Dům 
s vltavskou 
vyhlídkou 

Ing. Pavel Štěpánek
Slunečná 3, 384 51 Želnava
tel.: +420 388 336 108, 
+420 604 331 278
info@biofarma-slunecna.cz
www.biofarma-slunecna.cz
ceník: za osobu/noc, včetně bohaté snída-
ně, která zahrnuje převážně bioprodukty 
vlastní výroby – od 500 do 800 Kč dle se-
zony a délky pobytu

 Přehled šumavských certifikovaných výrobků a služeb
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kem pro cyklistiku a lyžování, pěší turis-
tiku i houbaření a pozorování zvěře na 
hranici I. zóny Národního parku Šumava. 
Toto místo Vás jednoduše nadchne stejně 
jako nás,“ lákají Hojdarovi. Nabízejí uby-
tování v novostavbě ve stylu šumavské 
chalupy s dřevěným interiérem a nádher-
ným výhledem, s kapacitou pouhých 7 lů-
žek zaručující nerušený odpočinek. V  po-
kojích je plně vybavený kuchyňský kout, 
koupelna, chodbička, SAT TV, DVD, ka-
belový a Wi-Fi internet. Hojdarovi nabí-
zejí také venkovní posezení s ohništěm, 
hřištěm pro děti a výhledem na Chalup-
skou slať, parkování, kolárnu/lyžárnu, 

kola k zapůjčení a prodej vín. Ubytováni 
můžete být v jednom třílůžkovém nebo 
jednom dvoulůžkovém pokoji, oba mo-
hou být s přistýlkou. 
Ceník: cena za osobu/noc – od 220 do 520 
Kč dle sezony a počtu osob v apartmánu

Kontakty:
U Hojdarů – Ing. Ivan Hojdar 
Nový Svět 9, Borová Lada, 385 01 Vimperk
tel.: +420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz • www.uhojdaru.cz 

Chata Kvilda 
Chata Kvilda se nachází na konci obce 

a je z ní překrásný výhled na celou Kvil-
du. Nabízí čtyři pětilůžkové, kompletně 
vybavené apartmány. Hosté především 
oceňují, že každý apartmán má svůj sa-
mostatný vchod zvenčí, což každému za-
ručuje naprosté soukromí a pohodlí. 

K dispozici je venkovní posezení, ohniště 
a krb, pro děti pískoviště a je možné si za-
půjčit i hračky. Okolí chaty je prostorné 
a vhodné na hraní sportovních her. „Jsme 
též vedeni jako hipostanice, u domu je za-
budované uvaziště a výběhy pro koně,“ 
upřesňuje paní Vostradovská.

 Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost

Turnerova chata 
Turnerova chata je jedinou veřejně pří-

stupnou chatou v I. zóně Národního parku 
Šumava. Můžete tu ochutnat opravdovou 
specialitu – hřibovou polévku, kterou 

v celostátním televizním pořadu dokonce 
pochválil Vladimír Čech. Chatu navštívila 
řada známých osobností včetně pana pre-
zidenta Václava Klause. Celé léto tu na-
jdete ve výběhu před chatou vydru říční, 
která vystupovala v populárním večerníč-
ku „Vydrýsek“. Roubená chata je původní 
stavbou zachovanou z konce třicátých let 
dvacátého století. Chata nabízí restauraci, 

bar s otevřeným krbem a letní venkovní 
terasu s výhledem na řeku. Ubytovací ka-
pacita čítá 16 lůžek v šesti pokojích s pří-
slušenstvím na patře.
Ceník: cena za osobu/noc se snídaní – 400 Kč 
Kontakty: 
Turnerova chata
Ječmínek, s. r. o., Jaroslav Zelinger
341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz 
www.turnerovachata.cz 

Dvorec Nová Hůrka
V jedinečném prostředí hlubokých le-

sů Národního parku Šumava se nachází 
stylová chalupa, která nabízí ubytování 

v soukromí s kapacitou 10 lůžek rozděle-
ných do 3 útulných pokojů, každý s vlast-
ním sociálním zařízením. K dispozici je 
společenská místnost s kuchyňkou. Ro-
mantické okolí chalupy je ideální pro trá-
vení volného času, pohodové posezení 
u grilu i hraní her. Příjemné prostředí do-
kreslují pasoucí se koně, které majitelé 
chovají. Krásná okolní příroda láká k vy-
cházkám a výletům. „Hostům půjčíme 
kola, lyže, sněžnice a poradíme, kam na 
výlet, za sportem i kulturou,“ dodává paní 
Šrailová.

Ceník: cena za osobu/noc od 350 do 400 Kč, 
příplatek za snídani 60 Kč

Kontakty:
Dvorec Nová Hůrka – Lenka Šrailová
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 
„Hledáte klid a soukromí při pobytu 

v krásné přírodě, kvalitní ubytování 
a osobní přístup? To vše u nás najdete, 
a nejen to! Místo je ideálním východis-

Ceník: cena za osobu/noc – od 330 do 650 
Kč dle sezony a délky pobytu 

Kontakty:
Chata Kvilda – Martina Vostradovská
384 93 Kvilda 74
tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org • www.kvilda.org

Pension – Biofarma Slunečná, 
Dům s vltavskou vyhlídkou

Pension Slunečná nabízí 5 apartmánů 
(pro 4 osoby), nadstandardních plochou, 
řešením i vybavením. Světlé barvy, vyu-
žití přírodních materiálů a starožitný ná-

bytek dotvářejí stylové rustikální prostře-
dí. Jednotlivé apartmány tvoří velká 
obytná místnost s jídelním koutem 
a kompletně vybavenou kuchyní, dvě 
ložnice a sociální zařízení. Apartmány 
v přízemí mají bezbariérový přístup. 

K dispozici jsou společné prostory – vel-
ká prosklená zimní zahrada, stylová klu-
bovna a wellness (solárium, hydroma-
sážní vana a sauna). „V ceně pobytu je 
zahrnuta bohatá snídaně, připravená pře-
vážně z vlastních bioproduktů - mléko, 
sýry, jogurty, tvaroh, sezónní ovoce, ze-
lenina, masné výrobky,“ láká pan Štěpá-
nek.

Ceník: cena za osobu/noc se snídaní – 
od 500 do 800 Kč dle sezony a délky pobytu

Kontakty:
Pension – Biofarma Slunečná 
Ing. Pavel Štěpánek
Slunečná 3, 384 51 Želnava
tel.: +420 388 336 108, +420 604 331 278
info@biofarma-slunecna.cz 
www.biofarma-slunecna.cz

Penzion 
„Pod Hůreckým vrchem“ 

Rodinný penzion se nachází v turistic-
ky atraktivní části Národního parku Šu-
mava a je ideálním výchozím bodem pro 

letní i zimní turistiku. V útulné restaura-
ci si každý může vybrat hned z několika 
starošumavských pokrmů, na jídelníčku 
jich je vždy minimálně pět z následující 
nabídky: škvarková placka; šumavský 
báč s kysaným zelím; starošumavská 
bramboračka; šumavská zelnice; šterc 
našich babiček; špekový knedlík, dušené 
zelí; hovězí na jalovci, knedlík; uzené 

maso v zelí s rozpeky; borůvkové knedlí-
ky sypané tvarohem a cukrem; medové 
koláčky. Ubytování nabízí v pěti poko-
jích, každý s vlastním sociálním zaříze-
ním. Venku u penzionu je prostor pro 
grilování a dětské hřiště. Na pobyt je 
možné vzít i svého psa. „Naše hosty 
máme rádi a snažíme se, aby nás také 
měli rádi i v okamžiku, kdy odcházejí,“ 
říká pan Tolar.

Ceník: 
ubytování s polopenzí - cena za osobu/noc od 
450 Kč do 480 Kč dle délky pobytu.

Kontakty:
Penzion „Pod Hůreckým vrchem“ 
Ing. Jaroslav Tolar 
Nová Hůrka 242
342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 387 099 
tel.: +420 723 753 809 
recepce@bikepenzion.cz
www.bikepenzion.cz

Vyrážíte rádi na výlety? Pro zpříjem-
nění vašeho putování připravila Pohád-
ková Šumava ve spolupráci s RRA Šu-
mava Vandrovní knížku, která nabídne 
tipy na turisticky zajímavá místa na 
obou stranách hranice. Razítko do Van-
drovní knížky můžete získat na hradech 
a zámcích, rozhlednách, v řemeslných 
dílničkách, hospůdkách a dalších pozo-
ruhodných místech v regionu. Po získá-
ní většiny razítek pak obdržíte drobné 
ocenění a diplom „Pohádkový Vand-
rovník“. Pojďte se nenucenou a zábav-
nou formou seznámit s místní historií, 
kulturou, památkami a krásou přírody. 
Kde bude Vandrovní knížka k dostání 
se dozvíte na www.pohadkovasumava.cz 
nebo www.isumava.cz

Nový svět najdete i na Šumavě Vandrování 
Šumavou 
a Bavorským 
lesem

Certifi kace ubytovacích a stravova-
cích služeb se na Šumavě úspěšně 
rozjela, proto Vám v tomto čísle no-
vin představujeme další služby pyšní-
cí se značkou ŠUMAVA originální 
produkt®. Pokud se rozhodnete na-
vštívit následující hotely či penziony, 
máte jistotu, že v nich zažijete pravou 
šumavskou pohostinnost. Na hosty 
v těchto zařízeních čekají kvalitní 
služby, milý personál, přístup šetrný 
k životnímu prostředí, aktuální infor-
mace o Šumavě, nejrůznější doplňko-
vé aktivity pro turisty a mnohé další. 
Přijeďte se přesvědčit!

přímo přes Nový Svět) i pěší turisty 
a houbaře v oblasti centrální Šumavy. 
Z Nového Světa je dobře přístupná jak 
oblast Kvildska na západě, tak Churáňo-
va/Zadova severním směrem, stejně jako 
okolí Kubovy Huti a Boubína směrem 
východním. Jižním směrem je možné 
využít bohaté turistické možnosti na ně-
mecké straně Šumavy. Pokud hledáte 
i klidné ubytování, je ideální volbou uby-
tovat se „U Hojdarů“ (www.uhojdaru.cz, 
+420 774 740 410). Toto ubytovací zaří-
zení získalo jako jedno z prvních na Šu-
mavě prestižní značku Šumava originální 
produkt®. Malá kapacita tohoto stylové-
ho, ale moderně vybaveného ubytování 
s možností i venkovního posezení při 
ohni s výhledem na Chalupskou slať je 
jistotou skutečného odpočinku a relaxa-
ce. Majitelé Vám rádi poradí s výlety po 
okolí a budete se tu cítit jako doma. Vaše 
děti jistě rády využijí hřiště u domu. Jako 
již mnoho stálých hostů se na toto místo 
budete rádi vracet i vy.

Ing. Ivan Hojdar

právě z Nového Světa. V okolí lze na-
vštívit i historické zajímavosti, které při-
pomenou historii pohraničí před 2. svě-
tovou válkou. Jistě stojí za návštěvu 
kaple sv. Anny s křížovou cestou v Boro-

vých Ladech při výjezdu na Horní Vlta-
vici nebo obnovený hřbitov na Novém 
Světě. Nový Svět ve výšce 936 m n. m. 
je ideálním východiskem pro cyklisty, 
lyžaře (cyklistické a lyžařské trasy vedou 

Nový Svět je opravdu příznačný název 
pro místo, kde lze strávit dovolenou ru-
šenou pouze zvuky šumavské přírody. 
Jelikož je tato osada, vzdálená 2 km od 
Borových Lad, na dohled od I. zóny NP 
Šumava – Chalupské slati, je to místo 
jako stvořené pro pozorování šumav-
ských zvířat – nejen srnčí, ale i jelení 
zvěře, rozmanitých druhů ptactva včetně 
tetřívků a další fauny. V okolí se pohybu-
je i rys. Údolí Vydřího potoka, který pro-
téká pod Novým Světem, spojuje Cha-
lupskou, Novosvětskou a Paseckou slať, 
které vytvářejí specifické mikroklima 
s výrazně nižšími teplotami oproti nej-
bližšímu okolí. Rozdílnost teplot se pro-
jevuje mj. častými mlhami těsně nad sla-
těmi, které se po velkou část roku 
pravidelně v podvečer „natahují“ smě-
rem od severu k jihu a vytvářejí tak im-
pozantní scenérie dobře pozorovatelné 
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nejrůznější výrobky ze skla zakoupené 
v naší prodejně přímo ve sklárně.

Sklářská huť TASTA
Milná 8, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 73 53 83, +420 739 051 687 
info@tasta.cz, www.tasta.cz
otevírací doba: denně 8 – 17 hodin

Od slavnostního otevření 1. července 
2008 navštívilo ateliér Šumavské perle 
v Nezdicích na Šumavě stovky turistů, 
mnoho z nich si vyzkoušelo výrobu skle-
něných korálků na vlastní kůži a dali mi 
pak za pravdu, že roztavená skleněná 
hmota, navíjená na tyčinku, dokáže fasci-
novat a zcela pohltit. Abychom uspokojili 
všechny zájemce, rozšířili jsme letos pra-
coviště z jednoho sklářského kahanu na 
čtyři a staráme se o výuku s kolegyní Lu-
cií. V letních měsících od června do září 
nás můžete navštívit v níže uvedené pra-
covní době. Od února letošního roku pra-
videlně pořádáme víkendové kurzy výro-
by skleněných korálků, které se těší 
velkému zájmu, a přijíždí k nám adeptky 
skleněné tvorby nejen z České republiky. 

Muzeum techniky a řemesel Koloveč 
a kolovečská keramika připravily v letoš-
ním roce pro návštěvníky opět něco no-
vého. Nejpodstatnější změnou je rozšíře-
ní muzea o nové expozice. V současnosti 
se v muzeu nachází již 46 kompletních 
řemeslných dílen a živností a dalších 

12 technických expozic. Návštěvníci mo-
hou zhlédnout například tyto řemeslné 
dílny: řeznickou, pekařskou, cukrářskou, 
vlásenkářskou, bednářskou, sedlářskou, 
kloboučnickou, kartáčnickou, kamenic-
kou, hodinářskou. Ze živností zaujme ho-
ličství a kadeřnictví, hostinec, koloniální 

S příchodem jara začala rybí sezona 
a prodej ryb se rozběhl na plné obrátky. 
V našich sádkách pro vás plavou nejen 
pstruzi, ale i kapři a někdy také štiky či 
candáti. V září loňského roku jsme zahá-
jili provoz v nové recirkulační farmě. 
Jedná se o nejmodernější pstruhovou far-
mu v České republice. Farma je postave-
na podle dánské technologie, která je za-
měřena na kvalitní odchovné prostředí, 
v němž je produkována zdravá a chutná 
ryba. Zároveň je kladen značný důraz na 
ekologickou šetrnost takové farmy. Od-
padní látky jsou průběžně z chovu od-
straňovány, sedimentovány v sedimen-
tační nádrži a odtud využívány jako 
organické hnojivo. Díky recirkulačnímu 
systému je snížena také spotřeba vody na 
minimum. Pro srovnání uvádíme spotře-
bu vody na našich dvou různých rybo-
chovných zařízeních. Průtočná farma, 
která u nás funguje od roku 2000, potře-
buje pro svůj provoz 150 l vody/s. Recir-
kulační farmě stačí pouhé 3 l vody/s. 
Tato farma nám nyní umožňuje produko-
vat celý rok ryby ve všech váhových ka-
tegoriích. Na letní sezonu pro vás připra-
vujeme jak klasické pstruhy a siveny, tak 
kilové pstruhy „lososové“. Na základě 

Jarní a letní sezona je před námi, a tak 
budeme znovu vyrážet do rozkvetlé šu-
mavské přírody, abychom svými fotoa-
paráty zachytili její krásu, nálady, pro-
měny a detail. Také se rád toulám 
šumavskými hvozdy s fotobatohem 
a stativem na zádech, někdy v doprovo-
du svého psa. V zimě na běžkách a sněž-
nicích, v létě pěšky. Lákají mě místa, 

která byla popsána Karlem Kloster-
mannem či Adalbertem Stifterem. 
Šumavskou krajinu a její detail se sna-
žím na fotografi ích zachytit tak, aby při 
jejich zveřejnění v šumavských kalen-
dářích, publikacích a na pohlednicích 
oslovily diváka naplno v tom smyslu, že 
uvidí nejenom místní krásu Šumavy, ale 
pozná i její drsnou tvář a život. Historic-
ky zajímavá místa, kde stojí dnes už jen 

Chcete si zpestřit toulky Šumavou? 
Nebo jen hledáte tip na výlet? Navštivte 
naši sklárnu. Nachází se ve vesničce 
Milná, nedaleko vodní nádrže Lipno, 
a je ze všech stran obklopena šumav-
skou přírodou, ostatně asi 100 metrů od 
sklárny vede cyklostezka a blízké okolí 
nabízí spoustu příležitostí pro výlety – 
i rodinné. 

Přímo u nás si mohou vyzkoušet svou 
zručnost ve foukání vlastních skleně-
ných výrobků nejen dospělí, ale i děti – 
nepotřebujete k tomu nic než odvahu! 
Pro ty méně odvážné je tu možnost pou-
ze sledovat profesionální skláře při prá-
ci. Také si rovnou od nás můžete odvézt 

Novinky v Muzeu techniky 
a řemesel Koloveč

Zdravíme všechny 
milovníky ryb!

Toulky šumavskou krajinou

Vyrobte si vlastní skleněnou perlu

Staňte se na chvíli šumavským 
sklářem či řeznický obchod, tkalcovna i ordinace 

dentisty s laboratoří. Dále je k vidění ex-
pozice hodin a hracích strojů, kočárků 
a hraček, elektropřístrojů, zařízení ku-
chyně, pastí na zvířata, zpracování mléka 
i hasičská zbrojnice. Muzeum s výstavní 
plochou 900 m2 a více než 6 000 expo-
náty nyní patří mezi největší a nejobsáh-
lejší muzea svého druhu v Česku. Může-
te si vybrat ze dvou typů prohlídek. 
Základní prohlídka je celá s průvodcem 
a u rozšířené je část vyčleněna individu-
ální prohlídce. Jednou ze zajímavostí 
muzea je kolovečský mlýn na přemílání 
starých bab na mladá děvčata. Součástí 
prohlídky je i návštěva původní a stále 
fungující hrnčířské dílny rodiny Volfo-
vých, kde se setkáte s tradiční výrobou 
kolovečské keramiky a můžete si ji zde 
také koupit. 

Více informací na internetové adrese 
www.muzeum-kolovec.wz.cz

Otevírací doba: 
pondělí – neděle vždy od 9 do 17 hodin

Muzeum techniky a řemesel Koloveč
Kolovečská keramika – Martin Volf

tel.:+420 379 494 235, +420 737 480 473
www.muzeum-kolovec.wz.cz

malé kapličky, boží muka a křížky, 
objeví návštěvník v publikaci Zapome-
nuté dědictví. Milovníky dalekých 
výhledů, především za podzimních 
inverzních „barevných“ dnů, kdy se nad 
mlhami na jižním horizontu rýsují 
vrcholky zasněžených Alp, potěší obra-
zová kniha Šumava panoramatická. 
Proměny a nálady šumavské přírody 
a krajiny, zachycené v různou denní 
a roční dobu, představuje publikace 
Šumava v proměnách. Ta je doplněna 
detaily, ale především citáty z nejzná-
mějších děl šumavských spisovatelů. 
O keltských hradištích se návštěvník 
dozví v knize Keltové na Šumavě. Další 
odborné publikace jsou například 
Šumavská rašeliniště a Průvodce geolo-
gií Šumavy, které nyní nabízí většina 
infocenter NP Šumava. Hezkou vzpo-
mínku na Šumavu si její milovníci mo-
hou odvézt i v podobě obrazových 
nástěnných kalendářů na rok 2010. 
Kalendář „Toulání Šumavou“ doporučí 
turistům také zajímavé tipy na výlety. 
Při toulkách šumavskou přírodou přeji 
všem návštěvníkům krásné zážitky 
a dobré světlo.

Vladislav Hošek, 
fotografi e ze Šumavy

spolupráce s Výzkumným ústavem ry-
bářství ve Vodňanech zkoušíme na této 
farmě chov jeseterů. Pokud se vše podaří 
podle našich představ, budete moci tyto 
kvalitní starobylé ryby ochutnat již na 
Vánoce. Kost vám z nich v krku určitě 
nezaskočí, jelikož žádné kosti nemají. 
V současné době dokončujeme rybí lí-
heň, ve které začneme od května odcho-
vávat násadu pstruha duhového a v příš-
tím roce také pstruha potočního a sivena 
amerického.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Bláhovcovi

Pstruhařství Mlýny
www.pstruharstvi.cz

Jestliže atelier v létě navštívíte, dozvíte se 
o historii výroby šumavských skleněných 
korálků – pateříků (korálky do růženců, 
které se na Šumavě vyráběly od středově-

ku do konce 19. století), předvedeme vám 
vlastní výrobu vinutých perel a jejich zdo-
bení. Ti, kdo budou mít chuť, si mohou 

vyzkoušet vyrobit vlastní korálek pod ve-
dením zkušené lektorky. Hotové výrobky 
si samozřejmě odnesete domů a budou 
vám připomínat dny strávené na Šumavě. 
Pokud si netroufnete na vlastní výrobu, 
můžete si vybrat z naší nabídky. Doufá-
me, že doba strávená u sklářského kaha-
nu vám přinese relaxaci, nové zkušenos-
ti, zážitky a radost, tak jako ji přináší 
i nám... Podrobné informace naleznete 
na www.wudy.cz

Atelier má otevřeno: červen – září
pondělí, středa 11 – 15, 17 – 19 hodin; 
úterý, čtvrtek 17 – 19 hodin

Ing. Jana Wudy
Nezdice na Šumavě 34, 342 01 Sušice

jana@wudy.cz

 Poznejte neznámá místa Šumavy
Úhlavský luh 
Široká niva Úhlavy nad vodní nádrží 
Nýrsko bývala plná vlhkých luk, na 
nichž dřely celé generace Králováků 
obývajících území královácké rychty 
Hamry. Toto území obklo-
puje tok Úhlavy pod sil-
ničkou vedoucí ze Zelené 
Lhoty na Hamry. Po jeho 
okraji vede naučná stezka, 
ale kdo se chce ponořit do 
kouzla divoké přírody, 
můž e  s t e z k u  o p u s t i t 
a chvíli bloumat ostrovy 
dávno opuštěných luk, 
divokými lesy olší, lísek 
a bříz, mokřinami a kolem 
starých opuštěných potoč-
ních ramen. Údolí Úhlavy 
bylo za posledních 800 let 
zřejmě několikrát odles-
něno a kultivováno, dílo 
lidských rukou však několikrát zas 
pohltila divočina. Na Hojsově Stráži 
se vypráví legenda, že devětkrát se tu 
pole a vesnice změnily v les. Koloni-
zace území začala už ve 14. století, 
kdy údolí střežil hrad Pajrek u nedale-

kého Nýrska. Králováci tu měli svoji 
svobodnou rychtu prokazatelně již 
v šestnáctém století. Už v roce 1720 
bylo údolí zcela odlesněno a bylo tu 
v celé oblasti Hamrů rozptýleno několik 
samot (asi 12 až po Brčálník). O padesát 

let později proniklo odlesnění i nové 
osídlení i vysoko do strání Ostrého, tam 
vznikly mnohé dvory, jako například 
Donnerwinkel nebo Lenkův Dvůr. Ze 
statků dodnes zbyly jen stopy kamen-
ných základů, na nichž rostou velké 

stromy. V údolí Úhlavy nad přehradou 
je dnes přírodní rezervace. Tvoří ji 
opuštěné louky, pastviny a dvory, 
prázdné a nefunkční náhony mlýnů 
a přírodní lesy, které na opuštěných 
místech samy vznikly. Nikdo je nesá-

zel, nikdo je nekácel. 
A jsou to místa skutečně 
divoká, plná mrtvých 
kmenů, vývratů a zlomů, 
plná divokých křovisek 
a bizarních stromů, které 
přežily rozlámání sněhem, 
vichřicí nebo podemletí 
divokým potokem. Při 
pohybu nivou je potřeba 
dávat pozor na mokřiny, 
staré náhony a tůně, ve 
kterých dosud stojí hlubo-
ká černá voda. Také je tu 
spousta mrtvých stromů, 
popadaných a tvořících 
kluzké a práchnivé pře-
kážky, ale také hodně sto-

jících souší, které se mohou kdykoli 
zřítit, a mnoho stromů podemletých 
řekou hrozících pádem při každém po-
ryvu větru.

Pavel Hubený
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Regen
Unikátní skleněný les, první muzeum 

zemědělství v Dolním Bavorsku, jeden 
z nejvýznamnějších hradů východního 
Bavorska, největší světovou soukromou 
sbírku pohárů na šňupací tabák a jiné pa-
mátky lze obdivovat v Regenu (28 km 
od hraničního přechodu Železná Ruda). 

Městečko v srdci Bavorského lesa za-
ujme svým půvabem a tradičními slav-
nostmi. Regen nabízí zároveň veškerou 
pohodu moderních klimatických lázní – 
od koupaliště s venkovní 85 metrů dlou-
hou skluzavkou, přes horolezeckou stěnu 
pro sportovce, dobrodružnou stezku 
a workshop muzeum pro rodiny až po 
park s cestičkami lemovanými sochami 
pro milovníky umění. Nejen díky své po-
loze na řece Schwarzer Regen (Černá 
Řezná) se toto místo nazývá „Perla na 
řece“.
Tourist-Info Regen
Schulgasse 2, D-94209 Regen
tel.: +49 (0) 99 21 6 04-82 
tourist@regen.de • www.regen.de

Sklárna JOSKA Kristall

Ve sklárně JOSKA v městečku Boden-
mais asi 25 km od hraničního přechodu 
Železná Ruda prožijí děti i dospělí neza-
pomenutelný, napínavý a také poučný 
výlet do světa výroby a zpracování skla. 

Sami si také mohou vyzkoušet jeho fou-
kání a malování. Ve dnech „Světa dětí“ 
– Kinderlandu – na vás čekají nejrůzněj-
ší atrakce. Pestrý zábavný program, např. 
hledání pokladů a drahých kamenů nebo 
rodinná rallye, určitě pobaví celou rodi-
nu. Vstup zdarma!

JOSKA Kristall Bodenmais
Am Moosbach 1, D-94249 Bodenmais
tel.: +49 (0) 99 24 77 90
verkauf@joska.com • www.joska.com

ArberLand Bavorský les –
tam, kde v Bavorsku 
vychází slunce

„Dovolená s přírodou a v přírodě“. 
Tak zní motto všech, kteří touží po odpo-
činku a rozhodli se strávit svou dovole-
nou v okolí Velkého Javoru, v oblasti 

zvané ArberLand. Nejlesnatější bavorský 
region leží v Přírodním parku a v blíz-
kosti Národního parku Bavorský les 
a nabízí po celý rok všem návštěvníkům 
spoustu zábavy a akcí, nebo jen klid 
a odpočinek. Každý tu najde to své – zá-
leží jen na Vás, zda si vyberete turistiku, 
nordic walking, jízdu na horských kolech 
nebo jinou z mnoha dalších aktivit. 

Vítejte v srdci Bavorského lesa, tam, 
kde v Bavorsku vychází slunce…
Susanne Wagner
Tourismusreferentin und Leiterin
Touristisches Service Center ArberLand
tel.: +49 (0) 9921 96 05 41 10

Velký Javor 
(Großer Arber)

Velký Javor je se svými 1456 m n. m. 
nejvyšší horou česko-bavorského masi-
vu, proto je také někdy označován jako 
„Král Bavorského lesa“. Stále více turis-
tů využívá možnost vyjet na Velký Javor 
kabinkovou lanovkou a z horní stanice 
pak vystoupat pohodlnou cestou na vr-
chol. Dobře upravená cesta kolem vrcho-
lové plošiny Javoru nabízí návštěvníkům 
nádherné výhledy na Bavorský les a Šu-
mavu. Za jasného počasí můžete spatřit 
i zubaté štíty téměř 200 kilometrů vzdá-
lených Alp.

Talstation Großer Arber
D-94252 Bayerisch Eisenstein
tel.: +49 (0) 9925 94 14 0 
arber@hohenzollern.com
www.arber.de

Jiskřivé sklo 
a nádherná příroda
Zwiesel – město skla 
u národního parku 

V srdci Bavorské-
ho lesa v náručí nád-
herné přírody leží 
Zwiesel (17 km od 
hraničního přechodu 
Železná Ruda), měs-
to známé svou sklář-
skou tradicí již několik století. Roman-
tická divočina začíná přímo na prahu 
města. A co určitě stojí za návštěvu? Na-
příklad „Dům divočiny“, informační 

středisko s areálem zvířecích výběhů, 
kde můžete spatřit vlky, rysy, pratury 
a koně Přewalského nebo zwieselské 
„Podzemní chodby“. Hlavní roli zde do-
dnes hraje sklo: sami se o tom můžete 
přesvědčit při návštěvě sklářské huti, vý-
robních dílen a galerie, a z některého 
z obchůdku si jistě odnesete malou skle-
něnou vzpomínku.
Kur- und Touristik-Information
Stadtplatz 27, D-94227 Zwiesel
tel.: +49 (0) 9922 84 05 23
touristinfo@zwiesel.de • www.zwiesel.de

Q Top Hotels – unikátní 
přeshraniční projekt 
„HOTEL HOPPING“

Přeshraniční Q Top Ho-
tels je sdružením soukro-
mých hotelů, které se 
nachází v národ-
ních parcích Šu-
mava a Bavorský 
les. Příroda, kultu-
ra, tradice i histo-
rie území na obou 
stranách hranice přitahu-
j í  mnoho  návš těvníků 
a trendem doby se stále více stává prožití 
volného času v nedotčené přírodě. Do-
volená na úrovni Q Top Hotels znamená 
pro hosty intenzivní zážitek z přírody ve 
spojení s komfortem a pestrostí gastro-
nomických specialit daných oblastí.

V rámci přeshraniční spolupráce při-
pravilo sdružení Q Top Hotels speciální 
projekt pod názvem Hotel Hopping, ve 
kterém nabízí kombinaci hotelových po-
bytů v Čechách a v Bavorsku. Principem 
této nabídky je možnost v rámci 1 dovo-
lené navštívit 2 země a 10 hotelů. Turista 
má možnost vybrat si mezi členskými 
hotely sdružení Q Top Hotels jakékoli 
dva a v každém z nich strávit 3 noci.

V rámci tohoto programu může ná-
vštěvník hotelů ochutnat speciality, které 
jsou typické pro každý ze zastoupených 
regionů, navštívit významné turistické 
cíle a poznat kulturní tradice na obou 
stranách hranice. Cena za tento pobyt je 
299 € za osobu a je v ní obsaženo 6 x 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji vy-
baveném sprchou a WC, balkonem nebo 
terasou, bohatá snídaně formou bufetu 

Od aktivního prožívání přírody až 
po odpočinek v jednom z mnoha 
wellness hotelů – Bavorský les je 
plný překvapení.

Nekonečné lesy, mohutné horské 
hřbety přecházející v mírné vrcholky 
kopců, horská jezera, nad nimiž se 
klenou něžné mlhavé opary. Tak vy-
padá největší lesnatá krajina ve 
střední Evropě – a zcela určitě také 
nejpůsobivější: Bavorský les. S tako-
vým potenciálem představuje ideální 
místo pro aktivní a zároveň odpočin-
kovou dovolenou. Krásu Bavorského 
lesa si nejlépe vychutnáte při aktivi-
tách na čerstvém vzduchu: jízdou na 
kole nebo pěší turistikou před velko-
lepými panoramaty – například na 
nové stezce „Goldsteig“ nebo na 
cestách v národním parku. To vše po-
skytuje uvolnění, stejně jako zastave-
ní se u idylických horských jezírek. 
Zhluboka se nadechněte a ponořte se 
do meditativní temně syté zeleně ne-
konečné oázy lesů a přírody. V Ba-
vorském lese se otevírají takřka ne-
konečné možnosti pro využití volného 
času spojené s procítěním přírody, 
kterému se nelze vyhnout. Místní tří-
hvězdičkové nebo čtyřhvězdičkové 
hotely čekají na své návštěvníky – 
nejedná se o žádné umělé světy, ale 
o autentické ubytování se všemi atri-
buty místní tradice, ovšem na nejvyš-
ší úrovni. Cítit se dobře, užívat si 
přírodu a vychutnat si pestré zážitky 
a aktivity – to je Bavorský les.
Další informace naleznete na adrese 
www.bayerischer-wald.de

  … na tradiční pokrmy 
         Bavorského lesa

Eierschwammerlsuppe 
mit Kräuterknödel 
(polévka s liškami 

a bylinkovými knedlíčky)

Přísady – polévka (pro 4 osoby):
250 g očištěných čerstvých lišek; 1 – 2 

brambory; ¼ cibule nakrájené nadrobno; 
½ stroužku česneku; 100 ml oleje; ¾ l ho-
vězího vývaru; 1 snítka tymiánu; 1 snítka 
rozmarýnu; petrželka; kerblík; kopr; sůl; 
pepř; kysaná smetana

Přísady – bylinkové knedlíčky: 
130 g na kostičky nakrájených housek 

nebo veky (bez kůrky z předešlého dne); 
60 ml mléka (pokojová teplota);1 pol. lží-
ce nadrobno nasekané cibule; 1 hrst nase-
kané petrželky; 1 vejce; 60 g másla; sůl; 
pepř; nastrouhaný muškátový oříšek

Příprava polévky: 
Cibuli, česnek a nadrobno nakrájené 

brambory krátce osmahneme v oleji, 
přidáme tymián, rozmarýn a zalijeme 
hovězím vývarem. Vaříme při mírné 
teplotě, až jsou brambory hotové. Poté 
polévku přepasírujeme. Během doby 
vaření si připravíme bylinkový olej – 
2 hrsti míchaných bylinek (petrželka, 
kerblík, kopr…) a rozmixujeme s cca 
100 ml oleje. 

Očištěné lišky osmahneme krátce na 
oleji, osolíme, opepříme a přidáme do 
přepasírované polévky. Necháme přejít 
varem a nakonec přimícháme bylinkový 
olej. Podáváme s bylinkovými knedlíč-
ky a lžící kysané smetany. 

Příprava knedlíčků: 
Na kostičky nakrájené housky vloží-

me do mísy. Cibuli osmahneme na más-
le do sklovata. Mezitím v mléce rozšle-
háme vejce. Osmahlou cibuli a v mléce 
rozšlehané vejce přidáme do mísy 
k houskám, osolíme, opepříme, ochutí-
me muškátovým oříškem a přidáme by-
linky. Eventuálně můžeme přidat ještě 
1 rovnou kávovou lžičku mouky. Hmo-
tu necháme 10 minut odpočinout, po-
tom formujeme knedlíčky. Povaříme ve 
vroucí osolené vodě cca 5 – 10 minut 
(podle velikosti knedlíčků). 

a večeře v rámci polopenze, welcome 
drink a 1 x bavorské a 1 x české lahůd-
kové menu. Můžete také zdarma využí-
vat hotelové služby dle nabídky hotelu 
a wellness zařízení (např. krytý bazén, 
sauna, fi tness).Také obdržíte turistickou 
mapu Šumavy nebo Bavorského lesa. Do 
sdružení Q Top Hotels patří Ingo Hotel 
Arnika v Kubově Huti, Hotel Srní, Orea 
Wellness Hotel Horizont v Železné Rudě, 
Parkhotel Tosch v Kašperských Horách, 
Landhotel Tannenhof a Hotel Waldfrie-
den v Spiegelau, Berghotel Grobauer 
v Oberkreuzbergu, Wohlfühlhotel St. 
Gunther ve středisku Richnach, Hotel 
Dreisonnenberg v Neuschönau a Hotel 
Gross v Ringelai. 
www.qtophotels.com

Bad Füssing – jaro 
pro tělo i duši

Legendární termální voda o teplotě 
56° C, která tryská z hloubky 1000 m, 
proměnila Bad Füssing v přední lázně 
Evropy. Lázeňské městečko leží cca 
30 km jižně od Pasova nedaleko rakous-
kých hranic v srdci golfové a lázeňské 
oblasti Bavorska. Termální království je 
považováno za nejlepší v Evropě nejen 

pro svou kvalitu, ale také kvůli velikosti, 
neboť se zde nachází 12 000 m2 termální 
vodní plochy. Svým hostům nabízí lé-
čebné koupele ve více než 100 bazénech 
určených pro různé terapie a relaxaci. 
Vychutnejte si léčivé účinky vřídel a při-
jeďte si odpočinout od stresu a shonu 
všedního dne.
Kurverwaltung Bad Füssing
Rathausstr. 8
D-94072 Bad Füssing
tel.: +49 (0) 85 31 97 55 80
český kontakt: +49 85 31 97 55 43
tourismus@badfuessing.de
www.badfuessing.de

Viechtach – „Bavorská 
Kanada“ v Bavorském 
lese

Jízdy na kánoích, horská cyklistika 
a pěší turistika v největší divočině Evro-
py – Viechtach zve k objevování Bavor-
ského lesa. Pro děti nabízí region nesčet-
né možnosti pro strávení volného času 
(letní bobová dráha, koupaliště, zážitko-
vá cesta „Na vrcholek lesa“, parky pro 
volný čas atd.). V komfortních hotelech 
(od 30 € za noc se snídaní), hostincích 
s ubytováním (od 20 € za noc se snídaní) 
a pensionech (od 13 € za noc se snídaní) 
budou hýčkáni stejně tak aktivní turisté 
jako rodiny.

Tourist-Information Viechtacher Land
Stadtplatz 1, D-94234 Viechtach 
tel.: +49 (0) 9942 16 61
tourist-info@viechtach.de
www.viechtach-tourimus.com

Lamerský kout (Lamer 
Winkel) – z Bavorského 
lesa už víc nejde! 

Malebné okolí obce Lam zvané Lamer 
Winkel, to jsou nedotčené lesy a vzduch, 
kterého se vyplatí zhluboka se nadech-
nout – takových krajin už mnoho není. 

Kde jinde se dá „za jediný den přejít osm 
tisícovek“? Také milovníci koupání si 
zde přijdou na své: návštěva koupaliště 
Osserbad s maxi-vstupenkou je už za 
14,50 € pro maximálně 5 osob (na celý 
den včetně sauny).

Tourist Info Lam
Marktplatz 1, D-93462 Lam 
tel.: +49 (0) 99 43 777 
tourist@lam.de • www.lam.de

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

Na Hané začnou 
značit v září 

 (pokračování rubriky ze strany 1)

Doma na ŠUMAVĚ • Sezónní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy • Evidence MK ČR 
E 17107 • Vydává Apus, o.s. (Senovážná 2, 110 00 Praha 1, IČO: 63837331) a Regionální rozvojová agentura 
Šumava, o.p.s. za spolupráce s Asociací regionálních značek, o.s. v nákladu 20 000 výtisků• Kontaktní osoby: 
Iva Dyková, Apus, mobil 724 159 439, dykova@apusos.cz • Kateřina Vlášková, RRA Šumava, tel. 380 120 263, 
vlaskova@rras.eu • Tereza Wyderka, ARZ, mobil 724 159 826, wyderka@arz.cz • Grafi cký návrh a sazba: 

2123design s.r.o. • Jazykové korektury: Mgr. Roman Hajník

Vydání těchto novin bylo spolufi nancováno Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Investice do vaší budoucnosti.

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

www.isumava.cz

Turistická informační centra na Šumavě

Turistická informační centra v Bavorsku
Seznam vybraných informačních center v Bavorském lese.

že v novém logu bude motiv zlatého 
klasu, který vystihne úrodný hanácký 
kraj. S prvními certifikovanými vý-
robky a produkty bychom se mohli 
setkat v září letošního roku. Sdružení 
Aktiv+ se podařilo vyjednat podporu 
Olomouckého kraje pro novou regio-
nální značku.

Národní síť Zdravých
měst propaguje 

regionální výrobky
Na vybraných akcích pořádaných 

Národní sítí Zdravých měst (NSZM) 
v roce 2009, ale i na některých Fórech 
Zdravých měst, jsou od dubna propa-
govány certifi kované regionální pro-
dukty. Děje se tak na základě dohody 
s Asociací regionálních značek, která 
spolupracuje s NSZM na propagaci 
a distribuci certifi kovaných regionál-
ních produktů. Dárkové balíčky s cer-
tifi kovanými domácími výrobky jsou 
během Fóra ve Zdravých městech 

rozdávány vylosovaným výhercům. 
Během jara již proběhly akce v Jilem-
nici, Adamově, Novém Městě na Mo-
ravě, Pelhřimově a Letovicích, zatím-
co od podzimu se chystají v Moravské 
Třebové, Velkém Meziříčí, Kuřimi 
a Jihlavě. Propagační materiály 
a ukázky výrobků budou k dispozici 
během prvního dne Letní školy 
NSZM v Táboře (17. 6.) a také během 
konference NSZM v Praze (3. 12.). 
Propagace a distribuce značených 
produktů je umožněna díky fi nanční 
podpoře Revolvingového fondu MŽP 
ČR a probíhá v rámci projektu NSZM 
s názvem MAgNET. Více na adrese 
www.nszm.cz.

Asociace regionálních 
značek získá 

zahraniční zkušenosti
Asociaci regionálních značek se 

podařilo uspět s projektem zaměře-
ným na sdílení zkušeností v oblasti 
podpory regionálních produktů na 
mezinárodní úrovni, který předkláda-
la do Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (osa Meziná-

rodní spolupráce). Národní koordiná-
torky ARZ tak budou moci prozkou-
mat, jaké jsou zkušenosti s podporou 
místní produkce v zahraničí, budou 
se moci blíže seznámit s konkrétními 
příklady dobré praxe. S těmi nejlepší-
mi případy, které by se daly aplikovat 
i v českých podmínkách, budou ná-
sledně seznámeni i koordinátoři jed-
notlivých regionálních značek v ČR. 
Díky projektu si regionální koordi-
nátoři budou moci vyměňovat cenné 
zkušenosti mezi sebou i se sloven-
skými kolegy, uskuteční se dva se-
mináře, mezinárodní konference 
a bude vydána publikace obsahující 
nejzajímavější a nejdůležitější po-
znatky. Pro více informací sledujte 
www.domaci-vyrobky.cz, www.arz.cz.   

Informační centrum Eurocamp Běšiny
Běšiny 220, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 375 011
eurocamp@besiny.cz
www.sumavanet.cz/icbesiny

Infocentrum Český Krumlov
nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov 
tel.: +420 380 704 622
info@ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info

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

Městské informační středisko Hartmanice
Hartmanice 40, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 593 059
ishartmanice@muhartmanice.cz
www.sumavanet.cz/ichartmanice

         Regionální informační centrum  
         Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice
tel./fax: +420 376 511 999,
+420 737 285 545
ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Kulturní informační centrum  
Horní Planá
Náměstí 8, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 008 
info@horniplana.cz • www.horniplana.cz

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

Regionální informační centrum 
Horšovský Týn
5. května 50, 346 01 Horšovský Týn 
tel.: +420 379 415 151 
info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz

Informační středisko Chanovice
zámecký areál Chanovice
Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 514 164
ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz

Kulturní a informační centrum Kaplice
Linecká 434, 382 41 Kaplice
tel.: +420 380 311 388 
infocentrum@mestokaplice.cz 
www.mestokaplice.cz

Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 503 411 
informace@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory

Informační centrum Kdyně
Nádražní 314, 345 06 Kdyně
tel.: +420 379 413 555, +420 724 066 447
infocentrum@kdyne.cz
www.sumavanet.cz/ickdyne

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

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
 
Informační centrum Lenora 
(provoz květen – říjen)
384 72 Lenora 36
tel.: +420 388 438 897
infocentrum@lenora.cz
www.sumava.net/iclenora

         Infocentrum Lipno
        382 78 Lipno nad Vltavou  307
tel.: +420  380 736 053, + 420 731 410 800
infocentrum@lipnoservis.cz
www.lipno.info

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

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

Kulturní a informační centrum 
města Nýrsko
Komenského 877, 340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 571 616
ic@mestonyrsko.cz
www.sumava.net/icnyrsko

Informační centrum Prachatice
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
tel: +420 388 607 574
tel./fax. +420 388 312 563, +420 731 105 282
infocentrum@prachatice.eu
www.prachatice.cz 

         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

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

Informační centrum Srní
341 92 Srní 113
tel.: +420 774 606 030, +420 376 599 209
srni.infocentrum@tiscali.cz
www.sumava.net/icsrni

Informační centrum Švihov
náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov 
tel.: +420 376 393 244
infosvihov@klatovsko.cz • www.svihov.cz

Městské kulturní a informační středisko 
Poběžovice
náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice
tel.: +420 379 497 889, +420 607 889 409
info@pobezovice.cz
www.sumava.net/icpobezovice

          Turistické informační středisko 
          Vimperk
nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
 
Infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod
tel./fax: +420 380 746 627, 
+420 724 336 980
infocentrum@vyssibrod.cz
www.vyssibrod.cz

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

Infocentrum Zadov
Zadov 427, 384 73 Stachy
tel.: +420 602 450 804
info@zadov.cz
www.relaxzadov.cz

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

Touristinformation Regen
Schulgasse 2, 94209 Regen
tel.: +49 9921 60426
tourist@regen.de • www.regen.de

Tourist-Information Bayerisch 
Eisenstein
Schulbergstr. 1, 94252 Bayerisch 
Eisenstein
tel.: +49 9925 940316
info@bayerisch-eisenstein.de
www.bayerisch-eisenstein.de

Bodenmais Tourismus und Marketing 
GmbH
Bahnhofstr. 56,  94249 Bodenmais
tel.: +49 9924 778135
info@bodenmais.de • www.bodenmais.de

Kur- u. Touristik-Information Zwiesel
Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel
tel.: +49 9922 840523
Zwiesel.tourist@t-online.de
www.zwiesel-tourismus.de

Tourist-Info Cham
Propsteistr. 46, 93413 Cham, 
tel.: +49 9971 80340
www.cham.de

Kurverwaltung Bad Kötzting
Herrenstr. 10, 93444 Bad Kötzting
tel.: +49 9941 602150
sepp.barth@bad-koetzting.de
www.bad-koetzting.de

Touristinformation Deggendorf
Oberer Stadtplatz 4, 94469 Deggendorf
tel.: +49 991 2960535
www.deggendorf.de

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

Touristinformation Grafenau
Rathausgasse 1, 94481Grafenau
tel.:+49 8552 962343
friedl.karin@grafenau.de 
www.grafenau.de

Verkehrsamt Neukirchen vorm Wald
Kirchenweg 2, 94154 Neukirchen vorm Wald
tel.: +49 8504 91520
www.neukirchen-vorm-wald.de

Tourismusbüro Roding
Schulstr. 15, 93426 Roding
tel.: +49 9461 941815
www.roding.de

Tourist-Info St. Oswald-Riedlhütte
Schulplatz 2, 94566 Riedlhütte
tel.: +49 8556 6083
www.sankt-oswald-riedlhuette.de

Touristikbüro Schönberg
Marktplatz 16, 94513 Schönberg
tel.: +49 8554 960441
michaela.gampe@vgem-schoenberg.bayern.de
www.schoenberg-bayerwald.de

Tourismusbüro Hauzenberg
Schulstr. 2 – 4, 94051 Hauzenberg
tel.: +49 8586 3031
centa.allmannsberger@hauzenberg.de
www.hauzenberg.de

Touristinformation und Kurverwaltung 
Freyung
Rathausplatz 2, 94078 Freyung
tel.: +49 8551 588150
www.freyungurlaub.de

Tourismusbüro Waldmünchen
Marktplatz 16, 93449 Waldmünchen
tel.: +49 9972 30724
tourist@waldmuenchen.de
www.waldmuenchen.de

Tourist-Information Kirchberg im Wald
Rathausplatz 1, 94259 Kirchberg im Wald
tel.: +49 9927 940028
touristik@kirchbergimwald.de
www.kirchbergimwald.de

Tourist-Information Bogen
Stadtplatz 56, 94327 Bogen
tel.: +49 9422 5050
freundorfer@bogen.de
www.bogen.de

Tourist-Information Bischofsmais
Hauptstr. 34, 94253 Bischofsmais
tel.: +49 9920 940444
touristik-information@bischofsmais.de
www.bischofsmais.de/touristinfo

Pokud ano, určitě si nenechte ujít tra-
diční pečení v obecní peci v šumavské 
Lenoře. Návštěvníci a jejich chuťové 
buňky se mohou těšit na tradiční lenor-
ské placky, housky a samozřejmě výbor-
ný chléb. Možnost ochutnat dobroty při 
tradiční ukázce pečení mají turisté kaž-
dou poslední sobotu v měsíci a také při 
kulturních akcích „Jihočeské léto s pá-
rou“ a „Lenorské slavnosti“, které se 
letos konají 25. 7. 2009. Před osmi lety 
převzal pekařské řemeslo v obci Lenora 
Augustin Sobotovič, který se tomuto ře-
meslu vyučil na Slovensku. Na Šumavu 
se dostal jako voják a již tady zůstal na-
trvalo. V letošní sezóně se lenorským 
podařilo získat nového dodavatele mou-
ky, neboť o původního sponzora přišli. 

Mouku tak bude pravidelně dodávat fi r-
ma z Boršova nad Vltavou za stejně pří-
znivých podmínek jako původní doda-
vatel. Lenorská pec, která je nejstarší 
funkční pecí v Česku, byla postavena 
v  letech 1834 až 1837. Sloužila nema-
jetným lidem, kteří neměli dost peněz na 
to, aby si postavili pec vlastní. Historic-
ká veřejná pec, která patří mezi takzvané 
hliněnky, se v Lenoře užívala ještě něko-
lik let po druhé světové válce. Znovu se 
rozhořela až v roce 1997. Tehdy již byla 
technickou památkou. 

RRA Šumava, Lenka Koubová

Pekař Augustin Sobotovič 
tel.: +420 723 015 152

www.staralenora.cz 

Máte rádi vůni čerstvě 
upečeného chleba?

Střípky odjinud
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