
Co si myslí spotřebitelé
V rámci projektu Bohatství našich regi-
onů, který ARZ realizuje za fi nanč-

ní podpory Ministerstva zemědělství, 

proběhl v létě 2017 výzkum mezi více 

než tisíci respondenty. Zkoumal nákup 

lokálních či regionálních výrobků. Vět-

šina dotázaných alespoň někdy zakou-

pí potravinářské či řemeslné výrobky 

s jasnou vazbou na region svého vzni-

ku, 14 % nakupuje pravidelně a téměř 

tři čtvrtiny respondentů občas. Regio-

nální produkty pravidelně více nakupují 

lidé ve věku 25–44 let, vzdělanější lidé, 

lidé s vyšším socioekonomickým statu-

sem a lidé s dětmi. Průzkum asi nepře-

kvapivě potvrdil, že lokální a regionál-

ní produkty jsou stále vnímány jako 

cosi luxusního, co si dopřáváme pou-

ze občas. Přitom ale respondenti záro-

veň tvrdili, že se při nákupu rozhodují 

především podle kvality (66 %), chuti 

(50 %) a až na třetím místě podle ceny 

(41 %). Potěšitelné je, že některou regi-

onální značku zná 36 % dotázaných.

Jíst s rozumem
Další aktivitou projektu Bohatství našich 

regionů je kampaň podporující nákup 

kvalitních lokálních produktů. Jedním 

z cílů regionálních značek je ukázat, 

že lokální a regionální produkty vzni-

kají díky umu a píli našich lidí, a zisk, 

který v optimálním případě vznikne po 

jejich prodeji, bude s největší pravděpo-

dobností investován opět u nás doma – 

do rozvoje výroby, která přinese nová 

pracovní místa, či do zvelebení našich 

obcí a krajiny. Abychom tyto myšlen-

ky přiblížili co nejširší veřejnosti, při-

pravili jsme kampaň zaštítěnou hes-

lem: „Jíst lokálně, znamená jíst s rozu-

mem.“ Součástí kampaně je speciální 

webová stránka www.jistsrozumem.cz, 

kde najdete nejen výsledky výše zmi-

ňovaného výzkumu, ale také originál-

ní videospot a tištěné letáčky.

Kateřina Čadilová, 
národní koordinátorka ARZ

Střípky odjinud

Zima v proměnách času
Život je změna. Něco na tom bude. Nevím, od kolikátého roku života je jedinec 
nazírán coby pamětník, ale od šesti křížků už by to mohlo projít. Aspoň nakrátko, 
než se z pamětníka stane už natrvalo nepamětník.

Byl jsem menší, a tak i hromady sněhu 

před činžákem ve Vimperku byly logicky 

větší. Týdenní služba úklidu chodníků od 

napadaného sněhu byla pro dospělé nepří-

jemnou povinností, pro nás děti vítaným 

zpestřením zimních radovánek. Takže jsme 

ochotně pomáhali s hrnutím sněhu a jeho 

pečlivým vršením na hromady. Vydlabat 

díru do hromady, postavit hradby proti ved-

lejším konkurenčním stavitelům a sněhová 

bitva mohla začít. Občas nějaký monokl 

nebo rozbité okno patřilo ke koloritu 

zimní zábavy, úhradu za zasklení vyřešil 

táta ručně po návratu z práce. Ze sídliště, 

kde jsme tenkrát bydleli, vedla k Hrabi-

cím, malé vsi nad Vimperkem, vyšlapaná 

stopa přes tři louky. Říkali jsme jí kilome-

trovka. Gumové lyžáky, měl jsem červené, 

většina ostatních kluků hnědé, by dnes na 

sjezdovce neobstály. Ale my jsme na nich 

mohli chodit i do kopce. Odměnou byl 

svistot zpátky dolů k městu. Samozřejmě 

ve stejné vyšlapané stopě, vyjetí z ní bylo 

okamžitě ztrestáno tygrem. Ale lyžovalo se 

i na úrovni. Na Sklářích, v další malé ves-

ničce na druhé straně nad městem, udržovala 

parta nadšenců okolo pana Dolejšího malý 

lyžařský běžecký areálek a u lesa na prud-

kém svahu dolů k městu točil malý šlepr, 

takže úžasný pokrok. Z nedalekého Bou-

bína se směrem na Kubovku jezdily kraj-

ské sjezdové závody, ale tam jste museli 

nahoru pěšky. 

Mezi domy ve městě bylo množství 

plácků. V létě jsme na nich hráli fotbal nebo 

vybíjenou, to když tam byly holky. V zimě 

jsme hřiště polévali vodou a hráli hokej 

a holky bruslily mezi námi. Všichni jsme 

pak chodili fandit na tehdy ještě nekrytý 

zimní stadión vimperským hokejistům. 

Nebo to byli fotbalisté, co hráli v zimě 

hokej? Nejméně polovina mužstva prostě 

na podzim zula kopačky a do jara válela 

na bruslích. Asi do smrti nezapomenu na 

rachot z tlučení do kovových reklam na tri-

bunách k stání. Sedadla nebyla, asi bychom 

zmrzli, jen někteří vyvolení dobrovolníci 

se zahřáli o přestávce odhrnováním sněhu 

z ledu. Kolikrát jsme museli odhrnout sníh 

i v půlce třetiny, když chumelilo. 

Ale co máme pořád s  tím sněhem. 

Z pohledu statistiky je zima ročním obdo-

bím s vyšším výskytem sněhových dnů než 

po zbytek roku a podle známého vtipu, 

kdy indiáni řežou dříví, zima a sníh zase 

přijdou. Nebo dnes spíš my musíme jít za 

nimi. Lyžaře, toulající se zimní krajinou 

Pošumaví nebo vytrvale hoblující místní 

kopeček za vsí, potkáte jen zřídka. Sněhu 

je rok od roku méně a konkurence zimních 

středisek nahoře na Šumavě nebo i v blíz-

kých Alpách je veliká. A jsme zase u té 

změny. Sníh dnes běžně vyrábíme. Stačí 

sněhové dělo nebo tyč, voda, teplota blíz-

ká nule a už se lyžuje. V Monínci, kou-

sek za Prahou, v 700 m n. m. vyrábí sníh 

běžně při 15 stupních nad nulou, ale umí 

to i při 35. Koncem října tam lyžaři jez-

dili na půl metru sněhu. Našim meteoro-

logům už tak zamotali hlavu, že ve sně-

hovém zpravodajství uvádějí výšku umě-

lého sněhu jako přírodní. To se pak jeden 

podiví, když přijede na hory a mimo sjez-

dovek je zeleno.

Ať už nám letos sníh napadne nebo si 

jej vyrobíme, je dobře, že lyžařů na sva-

zích lyžařských středisek nebo v krásné 

šumavské krajině na běžkách je stále dost. 

Možná, že když indiáni toho dříví nařežou 

víc, budeme lyžovat i u nás za vsí dole 

v Pošumaví. Moc bych si to přál.

Vladimír Silovský

Do Strašína 
se vrátí Madona
O letošních Vánocích zažije Strašín na 

Šumavě pozoruhodnou kulturní událost. 

Na hlavní oltář místního poutního kostela 

se vrátí dlouho postrádaná středověká socha 

Panny Marie s Ježíškem, která tu byla zci-

zena neznámým pachatelem už před 27 lety. 

Nebude se ovšem jednat o originál, který je 

bohužel stále nezvěstný, ale o pečlivě zho-

tovenou rekonstrukci, kterou podle něko-

lika dochovaných fotografi í a další doku-

mentace vytvořili specializovaní odborníci. 

Tato náročná akce se mohla uskutečnit 

letos především díky velkorysému spon-

zorskému příspěvku anonymního dárce, 

zaníceného milovníka Šumavy. Ztrátu Stra-

šínské Madony si místní lidé uvědomovali 

velmi naléhavě a s bolestí v srdci. Vždyť 

se jednalo nejen o významnou uměleckou 

památku, ale především o hlavní sakrální 

předmět jejich svatyně, který v běhu sta-

letí přitahoval tradičně zájem celých gene-

rací početných zbožných poutníků z blízka 

i daleka. Postupem času se tak milostná 

socha Madony ve Strašíně stala jakýmsi 

paladiem – mystickým ochranným sym-

bolem celého pošumavského kraje.

Dřevěnou sochu Madony strašínskému 

kostelu věnoval koncem 15. století místní 

patronátní pán, jeden z nejmocnějších a nej-

bohatších českých velmožů té doby, držitel 

hradů Švihova a Rábí, králův rádce a nej-

vyšší sudí Království českého, mimořádně 

vzdělaný Půta Švihovský. Tato madona, 

skvělé dílo pozdní gotiky, výmluvně doklá-

dala vytříbený a vybraný vkus urozeného 

dárce. V případě Strašínské Madony se 

jedná o takzvanou Assumptu, zobrazení 

Nanebevzaté Panny Marie jako Královny 

nebes s žezlem v pravé ruce a s dítětem 

v náručí, stojící na půlměsíci obráceném 

dolů. Ikonografi e sochy zde vychází ze 

středověkých interpretací Zjevení sv. Jana, 

které líčí Pannu Marii jako „Ženu oděnou 

sluncem, s měsícem pod nohama.“

Rekonstrukce plastiky, která je bez ko-

runky vysoká 110 cm, byla svěřena umělec-

kým restaurátorům – akademické sochařce 

Lence Kortánkové a akademickému sochaři 

Rostislavu Jackovi, kteří s podobnými 

aktivitami mají již řadu zkušeností. Zprvu 

oba tito umělci vytvořili hliněný model 

v poměru 1:1, který se průběžně konzul-

toval a korigoval podle připomínek histo-

riků umění, předních znalců středověkého 

umění, zejména univ. prof. Jana Royta 

a Dr. Petera Kováče. Z tohoto modelu byl 

pak proveden odlitek ze speciální hmoty, 

(pokračování na straně 2)

Pojďte se s námi toulat
Zveme vás na výlet na běžkách 

ze Slunečné na Poledník. Více se 

dočtete na straně 3.

Výrobky, řemesla, lidé 
Nováčky se značkou Šumava 
originální produkt® vám 

představujeme na straně 5.

Přehled akcí v regionu 
Kam vyrazit za kulturou, 

zábavou i sportem naleznete 

na stranách 7 a 8.
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Zima v Pavilonu skla v Klatovech
Pro zimní měsíce připravil Pavilon skla 

v Klatovech významnou výstavu Sklo 

zednářských lóží, která představuje zatím 

nepříliš známý fenomén českého zednář-

ského skla. Výstava byla zahájena v polo-

vině listopadu a návštěvníci ji mohou vidět 

až do 28. 2. 2018. Jde o projekt připravo-

vaný mnoho let. Exponáty výstavy zapůj-

čené z celé řady českých a rakouských 

veřejných a soukromých sbírek jsou jedi-

nečnou kolekcí, která zatím nebyla v tako-

vém rozsahu nikde k vidění. Výstava se 

orientuje na zmapování zednářského skla 

české provenience v mnoha podobách, sty-

lech a dekorech a ukazuje jednu velmi spe-

cifi ckou část produkce českých sklářských 

fi rem a umělců. Návštěvníci se tak mohou 

na výstavě seznámit nejen s charakteris-

tickými tvary a dekory zednářského skla, 

ale také se zednářskou symbolikou a jejím 

výkladem. Perlou výstavy jsou nepochybně 

dva masivní poháry navržené v roce 1919 

Alfonsem Muchou, které nebyly dosud nikdy 

veřejně vystaveny. A výstavní premiéru 

zde mají i další unikátní skla z muzejních 

depozitářů a soukromých sbírek. Výstava 

v Pavilonu skla je volně spojená i s pro-

jektem menší expozice věnované klatovské 

zednářské lóži z 18. století ve Vlastivěd-

ném muzeu Dr. Hostaše. Na jedné zahradě 

se tak mohou návštěvníci ve dvou institu-

cích seznámit s dosud jen málo známými 

či vůbec neznámými exponáty a informa-

cemi souvisejícími se zednářstvím a zed-

nářským sklem. Součástí projektu výstavy 

v Pavilonu skla budou v průběhu listo-

padu 2017 až února 2018 také přednášky 

a komentované prohlídky. 

Víkend 2. – 3. 12. 2017 proběhne v Pavi-

lonu skla již ve znamení vánočních svátků. 

Je zde připraven projekt Přijďte si vyrobit 

vánoční dárek ze skla. A možností zde bude 

při vánočních dílnách mnoho – navlékání 

korálků, malování skleniček, malovaní pod-

maleb a také výroba netradičních vánoč-

ních ozdob na stromeček. Každý si zde 

může najít to, co se mu nejlépe líbí a co 

mu nejlépe jde. Dílny mohou využít děti 

i dospělí a přinést si tak z pavilonu origi-

nální vlastnoručně vyrobený dárek. Pro-

jekt pak bude pokračovat i v týdnu 4. – 8. 

12. 2017, kdy bude připraven pro skupiny 

ze škol a školek (zde je nutné si dopředu 

domluvit termín na recepci pavilonu). 

Podrobnosti o konání všech akcí budou 

zveřejňovány na www.pask-klatovy.cz. 

Jitka Lněničková, kurátorka výstavy

Hartmanická synagoga vypráví příběhy
V obci Hartmanice žila ve druhé polo-

vině 19. století relativně početná židov-

ská komunita. Jako centrum náboženského 

života pro místní Židy sloužila od 80. let 

nově postavená synagoga.

Ke svému původnímu účelu sloužila 

budova pouze do roku 1938, neboť Hart-

manice byly součástí území, které na pod-

zim téhož roku připadlo Velkoněmecké říši. 

Poté, co město obsadil Wehrmacht, byla 

budova přestavěna a během války sloužila 

jako truhlářská dílna. K tomuto účelu byla 

synagoga využívána nejen během světové 

války, ale i po roce 1945 a 1948. V 80. 

letech již byla budova ve velmi špatném 

stavu, a proto bylo rozhodnuto o  jejím 

zboření. Synagoga nakonec tuto dekádu 

přežila a  její chátrání tak pokračovalo 

i v dalším desetiletí.

V roce 2002 zakoupil budovu novinář 

Michal Klíma. Ten inicioval vznik občan-

ského sdružení Památník Hartmanice, jež 

si kladlo za cíl rekonstrukci a záchranu 

budovy. Již o rok později započala rekon-

strukce synagogy, která probíhala až do roku 

2006. V květnu téhož roku byla synagoga 

slavnostně otevřena veřejnosti.

Dnes nalezneme v  interiéru budovy 

muzeum a památník soužití tří národ-

ností na Šumavě, tedy národnosti české, 

německé a židovské. Koexistence těchto tří 

národů na Šumavě je tedy hlavním téma-

tem, kterému se památník věnuje. Infor-

mace k tomuto tématu nalezneme přede-

vším v prvním patře. Z textových panelů 

umístěných v prvním patře získá návštěvník 

informace o soužití Čechů, Němců a Židů 

v kontextu historie Hartmanic a Šumavy 

od raného středověku až do 50. let minu-

lého století. 

Expozice v synagoze však nevypráví 

pouze o obecných dějinách. Návštěvník má 

možnost seznámit se i s konkrétními pří-

běhy. Takovým příběhem je i osud tehdej-

šího významného židovského podnikatele 

Isaka S. Blocha a jeho rodiny. Tento muž 

narozený v roce 1805 se během několika 

desetiletí vypracoval z podomního prodejce 

na majitele několika továren, kde praco-

valy stovky zaměstnanců. Rodina Blochů 

vlastnila tyto podniky až do roku 1938, 

kdy pohraniční oblasti připadly nacistic-

kému Německu. O několik měsíců poz-

ději Blochovi vycestovali do Velké Britá-

nie, a tím si zřejmě zachránili svoje životy. 

Tyto příběhy pomáhají návštěvníkovi učinit 

si konkrétnější obraz o životě na Šumavě. 

Svůj příběh nemají však pouze lidé, ale 

i předměty. Artefakty vystavené v muzeu 

zpravidla nepochází ze synagogy. Větši-

nou se jedná o kopie či zapůjčené před-

měty. Jednou z takových kopií je i Kniha 

příspěvků (kam členové místní židovské 

obce vkládali ústřižky s výší příspěvku, 

kterou byli ochotni resp. schopni věnovat na 

provoz synagogy). Zajímavostí je, že origi-

nální kniha není ztracena, jako mnoho dal-

ších předmětů ze synagogy, ale je uložena 

v jednom z jeruzalemských archivů, kde ji 

po letech nalezl současný majitel budovy.

Pokud se tedy zajímáte o historii Šumavy 

a tří národů na Šumavě usazených, muzeum 

v hartmanické synagoze vám může poskyt-

nout užitečné informace. Hartmanická syna-

goga není však pouze muzeem, budova 

bývá také hostitelem různých kulturních 

událostí, koncertů, výstav, přednášek apod. 

Během sezony (duben – říjen) je návštěvní-

kům muzeum v synagoze přístupno každý 

den kromě pondělí. Synagoga je otevřena 

i v ostatních měsících a to o víkendech 

a svátcích. V období od 25. 12. do 1. 1. 

otevírá muzeum každý den. Mimo oteví-

rací dobu si potenciální návštěvník může 

předem domluvit prohlídku na tel. číslech 

uvedených na stránkách Památníku Hart-

manice www.hartmanice.cz.

Radek Vlach, 
Horská synagoga Hartmanice

Šumavskou přírodou po stopách Policie Modrava

Šumící les, šepot proudící vody v korytě 

řeky, vůně dřeva a ohlušující klid. Taková je 

Šumava. Pro její krásu, oázu klidu, možnost 

trávení aktivního odpočinku i relaxace, je 

oblíbenou oblastí turistů a fi lmařů. V pro-

středí téměř nedotčené přírody se natáčela 

první i druhá řada úspěšného seriálu Poli-

cie Modrava.

Horským prostředím Šumavy provádí 

cykloturistická mapa Kašperských Hor 

a okolí – Policie Modrava, vydaná Plzeň-

ským krajem, kde je vyznačen turistický 

a cyklistický okruh jdoucí po stopách fi lmo-

vých míst kriminálního seriálu první série.

Turistický okruh začíná a po 17 km končí 

v Kašperských Horách. Na naučné stezce 

Cesta zlatokopů do Amálina údolí zahléd-

neme vstupy do několika štol, ve kterých 

se od 14. století těžila zlatá ruda. V údolí 

Zlatého potoka se hluboko ve skále v zla-

tonosné štole Kristýna nachází od roku 

1961 seismická stanice. Je jednou z nej-

citlivějších světových stanic. Pokračujeme 

vpravo ke kapličce u osady Červená, kde 

můžete na pastvinách zahlédnout bizony. 

Před osadou Lídlovy Dvory se rozprostírají 

výhledy na královský hrad Kašperk. Tento 

nejvýše položený hrad byl postaven na pří-

kaz císaře Karla IV. v roce 1356. Ranch 

na Vogelsangu je prvním místem, kde se 

natáčel seriál Policie Modrava a dalším fi l-

movým místem je osada Malý Kozí Hřbet. 

Posledním místem, než se vrátíme zpět do 

Kašperských Hor, je pila Červená, která 

také posloužila svými objekty při natá-

čení jednoho z dílů seriálu. 

Cyklistický okruh (23 km) vychází též 

z Kašperských Hor, není náročný a  je 

vhodný i pro trekkingová kola. Vede přes 

město Rejštejn, Klášterský Mlýn, do Rade-

šova, na Mouřenec ke kostelu sv. Mořice, 

dále přes osadu Rajsko, Dlouhou Ves – 

pilu, po silnici na Bohdašice směr Příčná, 

přes Annín na Opolenec, Tuškov a zpět do 

Kašperských Hor.

Díly druhé řady seriálu se natáčely od 

Modravy přes Filipovu Huť a Kašperské 

Hory až po Srní. „Natáčení na Šumavě 

bylo krásné, někdy náročnější díky nepřízni 

počasí nebo obtížnějším scénám. Volných 

dnů jsme si tolik neužili, ale na procházku 

kolem Srní, kde jsme byli ubytovaní, jsme 

si zašli. Šumava je prostě nádherná, zami-

loval jsem si to tu. Moc rád sem jezdím ve 

volném čase i s rodinou. V dnešní hektické 

a uspěchané době jsou takováto místa bal-

zámem pro tělo i duši“, říká Filip Tomsa 

alias poručík Kamil Sedláček.

Zdroj: Plzeňský kraj, www.turisturaj.cz

V Kašperských 
Horách se vám 
o zábavu postaráme
Kašperské Hory jsou malé historické měs-

tečko ležící v srdci Šumavy. Ve městě a jeho 

okolí se nachází mnoho významných his-

torických památek. Jednou z nich je hrad 

Kašperk, který celoročně nabízí řadu slu-

žeb a rozmanité akce pro širokou veřejnost.

Začala nám zimní sezona, v níž se roz-

hodně nudit nebudete. Adventní období 

zahájíme vánočními trhy na náměstí, před 

setměním si zacinkáme zvonečky ve zvon-

kovém průvodu a poté spolu při zvuku 

hudby rozsvítíme vánoční strom na náměstí. 

Kašperské Hory si můžete prohlédnout při 

vánočních prohlídkách města. 

U nás si přijdou na své i  sportovci. 

Všichni, co mají rádi přírodu a turistiku se 

mohou zúčastnit každoročního silvestrov-

ského výstupu na rozhlednu Sedlo. Zimním 

sportům vládne skiareál, kde si zajezdíte 

i v případě, že nám počasí nebude příliš 

přát a napadne málo sněhu. Vše zachrání 

sněžná děla. Kolem Kašperských Hor 

vedou trasy pro běžkaře, které jsou pravi-

delně upravovány. Věřím, že letos se nám 

poštěstí a napadne sníh, přece jenom, zima 

bez sněhu není ta správná zima. Pro ty, co 

dávají přednost spíše sálovým sportům nebo 

cvičení či posilování, je tu celoročně k dis-

pozici sportovní hala. Konec roku vůbec 

neznamená konec akcí v Kašperských 

Horách. Na jaře vás čekají divadla i pra-

videlná promítání fi lmů v kině. O Veliko-

nocích si můžete přijít vytvořit nápadité 

velikonoční ozdoby do tvořivých dílni-

ček. Na náměstí vyrostou velikonoční trhy 

a nebude chybět ani doprovodný program. 

Zajímavosti o městě, jeho historii a veli-

konočních zvycích se dozvíte při veliko-

nočních prohlídkách města.

Informace o akcích a  tipy na výlety 

najdete na www.kasphory.cz nebo v Měst-

ském kulturním a informačním středisku, 

které sídlí na náměstí v budově radnice. 

Přijeďte do Kašperských Hor za zábavou 

i odpočinkem. Budeme se na vás těšit.

Tereza Šubová, MěKIS Kašperské Hory

Na elektrokole po šumavských krásách
V letní sezoně přibyly na Stream.cz nové 

díly cyklu Zmizelá Šumava, které můžete 

zhlédnout na webu www.stream.cz/porady/
zmizela-sumava. Jedná se o 4 komen-

tované cyklovýlety po známých i méně 

známých částech Šumavy – do okolí Prá-

šil, Modravy, Dobré Vody, do Pekelského 

údolí nebo bývalého Zhůří. Pořadem pro-

vází šumavský srdcař a patriot pan Emil 

Kintzl, který sám projíždí Šumavu křížem 

krážem, dříve na kole a nyní na elektro-

kole. Tento Šumavan zná každý kámen 

a strouhu i nespočet příběhů, spojených 

s  tímto krajem. Jeho poutavý a  jadrný 

komentář o přírodních krásách a historii 

Šumavy diváky láká k návštěvě. Stačí se 

jen vydat na doporučené trasy a na vlastní 

kůži poznat zajímavé kouty našeho největ-

šího národního parku. 

Tento projekt vznikl za podpory společ-

nosti e-Šumava.cz s. r. o., která na území 

národního parku provozuje 12 půjčoven 

elektrokol a na vybraných místech i elek-

troskútrů. Společnost se zabývá elektro-

mobilitou a obnovitelnými zdroji v širších 

souvislostech, a proto na území Šumavy 

vybudovala již 2 veřejné dobíjecí stani-

ce (Chata Rovina, Hájovna Větrník) pro

elektromobily, které právě v tomto kraji 

ukazují svůj přínos v podobě bezemisní-

ho provozu. K tomu se účastní evropské-

ho programu Electrifi c, který se zabývá 

budoucností elektromobility ze všech růz-

ných aspektů. Navíc na Nové Hůrce poblíž 

Prášil vzniká nové informačně-naučné stře-

disko Hájovna Větrník, kde budou k vidě-

ní různé způsoby výroby energie pomocí 

obnovitelných zdrojů a její následné vyu-

žití v objektu Hájovny pro nabití elektro-

prostředků či uložení v úložišti elektric-

ké energie.

Pavel Čulík, e-Šumava.cz s. r. o.
www.e-sumava.cz

zvané acrystal. Odlitek se dále povrchově 

upravoval a opatřil křídovým povrchem 

pro nanesení barevné polychromie a zla-

cení, což provedla akademická malířka – 

restaurátorka Klára Kolářová.

Rekonstruovaná Strašínská Madona se 

do poutního a farního kostela ve Strašíně 

vrátí o letošních Vánocích. Při mši svaté 

o druhém svátku vánočním – na sv. Ště-

pána v úterý 26. prosince od 11 hodin bude 

socha slavnostně požehnána a posvěcena. 

Od Štědrého dne až do Silvestra 2017 bude 

dílo přístupné ke zhlédnutí zblízka v pro-

storu presbytáře a pak od Nového roku, pon-

dělí 1. ledna – slavnosti Matky Boží Panny 

Marie, zaujme své místo v prosklené nice 

hlavního oltáře. Kromě vánočních bohoslu-

žeb bude kostel ve Strašíně otevřen návště-

vám také ve středu 27. prosince odpole-

dne od 14 hodin. Případné další informace 

získáte na telefonním čísle: 777 262 724.

PhDr. Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Do Strašína se vrátí Madona
(pokračování ze strany 1)
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Návrat vlků na Šumavu
V únoru 2015 byl, po více než 140 letech 

od zastřelení posledního volně žijícího 

šumavského vlka, znovu potvrzen výskyt 

této psovité šelmy na jihu Čech. S postu-

pem let se ukázalo, že se migrující jedi-

nec na Šumavě zastavil a  založil zde 

smečku. Tak jako jinde v Čechách se vlk 

obecný po dlouhé době stal znovu součástí 

šumavské přírody. 

Nejprve byl zaznamenán na pravém 

břehu Lipenské přehrady. Stalo se tak 

na fotopast, která byla instalována pro 

monitoring rysa ostrovida v rámci pro-

jektu Trans-Lynx. V průběhu roku 2015 

pak začal být pravidelně fotografován na 

fotopasti jeden jedinec vlka i v Národním 

parku Bavorský les a následně i v Národ-

ním parku Šumava. V průběhu let 2015 

a 2016 byl vlk postupně zaznamenáván 

podél celé společné česko-bavorské hra-

nice. Na konci listopadu 2016 jeden snímek 

z Bavorska potvrdil, že se nejedná o jed-

noho jedince, nýbrž o jedince dva. Gene-

tická analýza nalezeného trusu potvrdila, 

že se jedná o divoké vlky. Samice pochá-

zející ze severu z polsko-saské populace. 

Samec pak má svůj původ z  italských 

Alp. Na Šumavě se tak potkaly dva hlavní 

proudy šíření vlků v Evropě. V Čechách 

se totiž vlci začali spontánně šířit ze severu 

po roce 2010. Broumovsko, Kokořínsko, 

Krušné hory, Novohradské hory 

a nyní i Šumava. Populace 

vlků tak postupně osidluje 

méně obydlené příhraniční 

oblasti, kde mají vlci klid 

a dostatek potravy. V čer-

venci letošního roku bylo 

poprvé na bavorské straně 

Šumavy potvrzeno rozmno-

žování. Na fotopast byla zazna-

menána tři mladá vlčata.

Vlci loví převážně jeleny, divoká prasata 

a srnčí zvěř. Současně ale působí škody 

i na hospodářských zvířatech, zejména 

na ovcích. Je proto zapotřebí intenzivně 

spolupracovat s chovateli a navázat tak 

na tradici a zkušenosti chovatelů např. ze 

Slovenska nebo Polska, kde soužití cho-

vatelů ovcí a divokých vlků nebylo přeru-

šeno. Chovatelům je zapotřebí poskytnout 

maximální možnou podporu pro zabezpe-

čení jejich stád. Správy obou národních 

parků proto pořádají semináře, na kterých 

se chovatelé dozvídají praktické zkuše-

nosti a způsoby, jak svá stáda zabezpečit.

Pro návštěvníky divocí vlci nepředsta-

vují žádné nebezpečí. Tato šelma o člověku 

ví mnohem dříve, než jej člověk vůbec je 

schopen zpozorovat a vyhýbá se mu. Pří-

tomnost vlka se tak pozná nejčastěji ze stop 

nebo z nalezeného trusu, který je stejné 

velikosti jako trus německého ovčáka. Od 

psího trusu se však snadno odliší. Je totiž 

plný chlupů a zbytků kostí. I podle stop se 

dá vlk rozeznat od domácího psa poměrně 

snadno. Vlk totiž tzv. čáruje – to znamená, 

že zvíře, které většinou probíhá terénem 

přímo, tvoří pouze jednu linii, protože 

klade zadní, menší tlapy, přesně do stop 

větších předních tlap. 

Ať už se vám při vašich toulkách po 

šumavské přírodě poštěstí vlka spatřit na 

vlastní oči, či zjistit stopy, budeme velmi 

rádi, pokud se o svá pozorování podělíte 

s pracovníky Správy NP Šumava. 

Martin Starý, 
náměstek ředitele Správy NP Šumava

Na Poledník
Tentokrát se podíváme do bílé stopy v zápa-

dočeské části Šumavy, na Prášilsku. Naším 

cílem bude vrchol Poledníku, který nás za 

náročné stoupání odmění krásnými výhledy. 

Poměrně náročný, zhruba 30 km dlouhý 

okruh začíná u odstavného parkoviště v mís-

tech bývalé osady Slunečná, naproti srubu, 

v němž sídlí informační a strážní služba 

Správy NP Šumava. Vydejte se po žluté 

turistické značce 1,5 km směrem Sluneč-

ná-Samoty a dál po zelené. Mírným stou-

páním po udržované stopě projedete kolem 

rozcestí Slunečná-Samoty, až k další křižo-

vatce Liščí díry, kde kdysi stávala schwar-

zenberská hájovna. Zde odbočte vpravo 

a připravte se na 1 km stoupání k Prášil-

skému jezeru. Za svou existenci vděčí toto 

krásné horské jezero ledovci, který zde 

po svém ustoupení zanechal svou nepře-

hlédnutelnou stopu. Na západní straně se 

nad hladinou jezera zvedá 150 m vysoká 

karová stěna. Náročné stoupání v upravené 

stopě pokračuje přes sedlo Předěl, až po 

celkem 4,5 km stanete na vrcholu Poled-

ník (1 315 m). 

Rozhledna na Poledníku vznikla z někdej-

ší věže vojenského zařízení elektronické 

ostrahy hranice, která umožňovala sledo-

vat rádiový provoz hluboko dovnitř úze-

mí Spolkové republiky Německo. Nyní je 

tato krajinná dominanta v majetku Správy 

NP Šumava, je zde sezonní informační stře-

disko a v přízemí jednoduché občerstvení. 

Pozor, obojí je otevřeno jen v letní sezo-

ně. Nicméně krásné výhledy především 

do oblasti Velkého Javoru v Německu se 

před vámi otevřou, i bez výstupu na roz-

hlednu, jako odměna za dlouhé stoupání.

Z Poledníku sjeďte 1,5 km zpět k Pře-

dělu a dále po zelené značce k rozcestí 

na Bavorské cestě, kde odbočte vpravo 

a pokračujte ve sjezdu po modré značce 

zhruba 3,5 km až k bývalé hájence Javoří 

Pila. Klesání je zde vyváženo stoupáním 

k rozcestníku Pod Oblíkem. Odtud se sjez-

dem k Hakešické cestě dostanete k Vchy-

nicko-Tetovskému plavebnímu kanálu. Toto 

technické zařízení s několika kamennými 

můstky bylo vybudováno jako spojnice 

Vydry a Křemelné pro plavbu dřeva. Jeho 

původní využívaná délka byla 14,4 km. 

Trasa dále nepříliš znatelně klesá 4 km 

až k rozcestí Plavební kanál. 

Odtud vás povede žlutá značka přes 

bývalé Zelenohorské chalupy 3 km na tak-

též bývalou Novou Studnici. Tento velmi 

zajímavý úsek vybočuje z krajiny, na kte-

rou jsme na Šumavě zvyklí. Jednak se 

stoupá do prudkého svahu pokrytého starým 

smíšeným lesem, ale také proto, že se tu 

v minulosti nacházelo asi 50 chalup. A tak 

zde uprostřed lesa najdete ovocné stromy, 

malé opuštěné palouky se zbytky kamen-

ných základů, studánky nebo boží muka. 

Zvláště v podvečer to zde působí tajuplným 

dojmem. U rozcestí bývalá Nová Studnice, 

kudy kdysi vedla jediná cesta do Modravy, 

tento úsek končí. V závěru vás čeká sjezd 

zpět do Slunečné a dále do Prášil.

Jiří Dolejší, náměstek ředitele 
Správy NP Šumava

Jak ten čas rychle běží. Člověk se pořádně nenabažil jarních vůní a už sledoval, jak pestrobarevné listí padá ze stromů a první 
sníh přemalovává šumavské vrcholky na bílo. Je nutné si vychutnávat vše, co nám život nabízí, a když se to děje ve společ-
nosti Šumavy, je všechno o dost příjemnější. Zima je kouzelným obdobím Šumavy. Silný mráz v přírodě doslova maluje 
a výlety k nejrůznějším potůčkům, potokům i řekám mají jedinečnou atmosféru. Co se ale nikdy neomrzí, jsou výhledy ze 
šumavských vrcholů. My jsme pro vás v tomto čísle novin Doma na Šumavě připravili hned několik tipů na rozhledny nebo 
vrcholy, ze kterých můžete dohlédnout třeba až na vrcholky Alp. Pokud se ale raději držíte více při zemi, doporučujeme vám 
návštěvu některého z informačních center Správy Národního parku Šumava, která mají také co nabídnout. 

V každém případě, na Šumavě se nudit nebudete ani v zimě. Za celou Správu Národního parku Šumava přeji zimu plnou 
zážitků. 

Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava

Národní park Šumava láká nádhernou zimní přírodou i širokou nabídkou akcí

Šumavské zimní výhledy na Alpy
Šumava je známa svou magickou a krásnou 

přírodou, kam se vypravují celé rodiny, ale 

málokdo ví, že při toulkách po tomto kraji 

a nejen na území národního parku, ale i na 

území chráněné krajinné oblasti se nachá-

zejí zajímavá místa, kterými jsou například 

výhledy na majestátní Alpy. 

Za příznivého počasí jsou vidět během 

celého roku, ale v zimě jsou podmínky 

pro jejich pozorování nejlepší, zvláště při 

jasném ranním rozbřesku. To slunce osvítí 

bílé štíty jednotlivých vrcholů. 

Na území CHKO Šumava si tyto sce-

nérie můžeme vychutnat hned z několika 

rozhleden a míst. Z volně přístupné roz-

hledny na hoře Boubín, která se nachází 

přibližně 20 km od Prachatic směrem na 

západ a je v nadmořské výšce 1362 m, 

můžeme vidět nejen celé panorama Alp, 

téměř všechny šumavské vrcholy, ale 

i nejvyšší horu Šumavy „Velký Javor“ 

v Bavorském lese. 

Mezi Borovými Ladami a Lipkou cca 

200 metrů od cesty je vyhlídkové místo 

na jižním svahu hory Bukovec u Nového 

Světa s překrásným výhledem na části 

Šumavy: Trojmezí a hory v okolí Stráž-

ného, Kubovy Huti a Borových Lad, za 

dobré viditelnosti výhledy na Alpy s nej-

výraznějším štítem Watzmann. 

Dalším místem, kde můžeme vidět Alpy 

je Horní Planá. Na Stifterově stezce je 

přímo místo s názvem „Alpská vyhlídka“. 

Zde se koukáme na vrcholy Grosser Priel 

a Kleiner Priel.

Panorama Alp je vidět i z rozhledny 

na Knížecím stolci v nadmořské výšce 

1236 m. Tato rozhledna je přístupná ale jen 

o víkendech a o státních svátcích, protože 

se nachází ve Vojenském prostoru Boletice.

 Svatý Tomáš je malá ves-

nička nedaleko Přední 

Výtoně, 300 m od ní leží 

zřícenina hradu Vítkův 

Hrádek v nadmořské výšce 

1053 m, kde z dochované 

obytné věže můžeme spatřit 

opět celé panorama Alp, ale 

i výhledy na Šumavu, Lipno 

a Novohradské hory.

 Nádherné panoramatické výhledy na 

Šumavu a Bavorský les až k Třístoličníku 

se otevírají i z bývalé nejvýše položené 

šumavské osady Bučina. Z této zaniklé 

obce, která se rozprostírala v těsné blíz-

kosti česko-bavorské hranice v nadmoř-

ské výšce 1162 m, jsou při dobré vidi-

telnosti zřetelně vidět právě i  alpské 

vrcholy.

Helena Flíčková, CHKO Šumava

Podzim a zima na Stožecku
V noci z osmnáctého na devatenáctého 

srpna zažila jihovýchodní část Šumavy letní 

bouři, při které silný vítr vyvrátil stromy 

na mnoha místech Stožecka a Novopecka. 

Z pohledu horského lesa jedna z mnoha 

bouří, které k nim patří stejně jako slunce 

nebo zimní námraza. Pro místní i návštěv-

níky šumavské přírody se však díky riziku 

pádu stromů jedná o omezení volného 

pohybu. Aktuálně práce na odklízení 

polomů probíhají na turisty často vyhle-

dávané Medvědí stezce, uzavřen je přístup 

k Plešnému jezeru z Nové Pece přes Raš-

kov a Říjiště (přístup ze Stožce a z Jele-

ních Vrchů zůstává), Schwarzenberský 

kanál mezi Jeleními Vrchy a Raškovem, 

Hraniční cesta z přechodu 1/10 na Smr-

činu a některé turisticky méně významné 

cesty. Uvedené trasy budou uzavřeny po 

celou letošní zimu.

 Při plánování výletu proto doporučujeme 

návštěvníkům sledovat stav přístupnosti cest 

na internetových stránkách Správy Národ-

ního parku Šumava. Přístupnost si můžete 

ověřit i přímo na Informačním středisku ve 

Stožci, telefon 388 335 014, nebo e-mail 

isstozec@npsumava.cz.

Podzimní a zimní příroda Stožecka 

přímo vybízí k návštěvě a její podmanivá 

krása v těchto barevných, ale i zádumči-

vých měsících zvláště vyniká. K jednomu 

z nejkrásnějších cílů, kde právě podzimní 

a zimní atmosféra dokresluje genius loci 

místa, je putování po historické Zlaté stezce 

a návštěva zaniklé obce Krásná Hora. Cestu 

z Českých Žlebů k tajemné Kamenné Hlavě

lemují překrásné výhledy na celý masiv 

Třístoličníku a Plechého, trasa dále pokra-

čuje na Mlaka s odbočkou na kamenný his-

torický most přes Mechový potok, kudy 

vstupovala Zlatá stezka na naše území. 

Z rozcestí Mlaka pokračujeme k zaniklé 

obci Krásná Hora s výhledy především na 

bavorskou stranu Šumavy, dále do Nového 

Údolí, odkud je možné využít vlakové spo-

jení do Stožce a zpět do Českých Žlebů se 

dostanete autobusem. 

Ze Stožce je možné také navštívit oblí-

benou Stožeckou kapli. Dalším známým 

cílem celé oblasti je Plešné jezero, k němuž 

se pohodlně dostanete z Jeleních Vrchů 

nebo ze Stožce. Všechny cesty jsou vhodné 

pro pěší turistiku, při sněhové pokrývce je 

mimo Stožeckou kapli nutné použít běžky.

Vladimír Dvořák, 
vedoucí Informačního centra Stožec

Vyšla nová kniha 
„Pralesy Šumavy“
Na pultech informačních středisek Správy 

NP Šumava nebo na e-shopu www.npsu-
mava.cz je možné zakoupit zbrusu novou 

knihu nazvanou Pralesy Šumavy. Zpraco-

val jsem své zážitky z pralesů nebo prale-

sovitých zbytků jak na Šumavě a v Bavor-

ském lese, tak i z Žofína v Novohrad-

ských horách, které jsem nasbíral při jejich 

návštěvě s lidmi, kteří na území pralesů 

provádějí nejrůznější výzkumy. Auten-

tické vyprávění společně s jedinečnými 

fotografi emi Tomáše Čamry vás dokážou 

přenést do úžasných míst nerušených pří-

rodních dějů, kterých je ve střední Evropě 

doslova jako šafránu.

Jan Dvořák, 
mluvčí Správy NP Šumava



Kolik je návštěvníků v Národním parku Šumava?
Je notoricky známé, že Šumava je největší 

národní park České republiky, a že nabízí 

návštěvníkům nejrozsáhlejší území divoké 

přírody pomalu ve střední Evropě. Poně-

kud znejistíme při snaze odhadnout (přesně 

totiž nikdo neví!), kolik je návštěvníků 

národního parku dohromady a kdo sem 

vlastně jezdí. Odpovědi na téma návštěv-

nosti Národního parku Šumava a Národ-

ního parku Bavorský les by nám měl při-

nést tříletý socio-ekonomický monitoring, 

který v současnosti provádí Správy národ-

ních parků ve spolupráci s vídeňskou Země-

dělskou univerzitou a Jihočeskou univer-

zitou v Českých Budějovicích.

I když to z dáli může vypadat jako nuda, 

tak realizace tohoto projektu je toho přes-

ným opakem. Po nutných úvodních škole-

ních a seznamování s tématem monitoro-

vání návštěvníků jsme i my pro Šumavu 

objednali automatická sčítací zařízení, 

která jsou již v českých národních parcích 

a v Bavorském lese vcelku běžná. Naším 

cílem je na všech vstupech a vjezdech do 

parku monitorovat po dobu jednoho roku 

veškerý pohyb. Počítání návštěvníků pro-

bíhá anonymně a zařízení neskrývají žád-

nou kameru ani fotoaparát. Na celkem 

34 místech budou tyto informace „sbírat“ 

automatické sčítače, které před příchodem 

zimy s krumpáčem a lopatou v ruce byly 

instalovány do terénu. Rukavice musíme 

sundat ihned vzápětí, abychom propojili 

tepelná čidla se zdrojem energie a přede-

vším abychom v příslušné mobilní apli-

kaci na místě vyzkoušeli snímání přícho-

zích a odchozích (tedy počet osob tzv. IN 

a OUT). Na všech ostatních vstupech do 

NP bude v průběhu roku probíhat mecha-

nické počítání návštěvníků. Veškerá data 

budou statisticky vyhodnocena dle ově-

řené metodiky z univerzit.

Projekt má ještě živější druhou část. 

V průběhu celého roku vás může téměř 

kdekoliv oslovit člověk s dotazníkem 

v ruce, který vám ovšem nebude chtít nic 

vnutit, jak to bývá běžné. Půjde mu o to, 

zjistit vaši spokojenost s okolní přírodou 

i nabídkami pro veřejnost. Předem jsme 

si určili, že by nás nejvíce zajímala vaše 

(ne) spokojenost s vybavením a programy 

v národním parku, váš zájem o přeshra-

niční turistiku a rádi bychom také zjistili, 

jak opravdu vnímáte unikátní přírodu národ-

ního parku, kterou bez nadsázky můžeme 

považovat za archu přírody uprostřed pře-

lidněné Evropy. Předem všem děkujeme 

za spolupráci a trpělivost. 

Projekt socioekonomického monito-

ringu je po dobu tří let spolufi nancován 

z Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl 

EÚS 2014 –2020. Celková výše 85% dotace 

je 571 221,25 € (6,2 milionů korun je pro 

Šumavu). Hlavním přínosem projektu je 

poznání „našich“ návštěvníků a naší sna-

hou bude zvýšení jejich spokojenosti. Pro 

zachování přírodního dědictví na Šumavě 

je důležitý trvale udržitelný cestovní ruch. 

Věříme, že i další návštěvníci poznají, že 

příroda nezná hranic.

Josef Štemberk, 
Správa Národního parku Šumava

Za jeleny, vlky a rysy 
Návštěvnická centra Srní a Kvilda, kde je 

možné pozorovat vlky, rysy a jeleny, vstu-

pují již do své třetí zimy. Stejně jako loni, 

i  letošní zimu budou tato centra v pro-

vozu, a tak si všichni můžete užít pozo-

rování těchto krásných zvířat i na sněhu. 

A stojí to za to, protože všechna zví-

řata vypadají jinak než v létě. Mají zimní 

srst a třeba vlci tím získávají majestátnost. 

Jsou opravdu velcí a jejich krásu podpoří 

právě sněhová pokrývka, po které se pohy-

bují a v níž si hlavně hrají. Navíc, před 

zahájením letošní zimní sezony přibylo 

v  Návštěvnickém centru Srní dalších 

25 parkovacích míst, a tak bude zajištěn 

zase o něco větší komfort pro návštěvníky. 

Návštěvnické centrum Kvilda také nabídne 

možnost navštívit jak výběh s jeleny, tak 

pohled na rysího samce Davida, který zde 

s rysicí Kate našel nový domov. A že se jim 

daří dobře, můžete na vlastní oči vidět kdy-

koli, protože tato část areálu NC Kvilda je 

přístupná 365 dnů v roce. 

Aktuální otevírací doby obou návštěv-

nických center naleznete na internetových 

stránkách www.npsumava.cz.

Jan Dvořák, 
mluvčí Správy NP Šumava

Informační střediska NP Šumava 
Jak se dostanu na nejkrásnější místo národního parku? Jaké bude dnes počasí? V kolik 

mi jede autobus? Kde se nejlépe najím? Kam mohu složit hlavu? 

To je jen malý výběr nejčastějších otázek 

návštěvníků Národního parku Šumava, na 

které ochotně odpovídají pracovníci infor-

mačních středisek NPŠ. V zimě jsou tato 

místa, kde vám rádi a dobře poradí, ote-

vřena denně od prosince do konce března 

a  to v Alžbětíně, Kašperských Horách, 

Kvildě, Svinné Ladě a ve Stožci. 

Když už zavítáte do jakéhokoli „íčka“, 

doporučujeme vyhradit si několik desítek 

minut navíc, protože v každém infocentru 

je umístěna jedinečná expozice, která vám 

Šumavu přiblíží.

IS Alžbětín
Česko-bavorské informační středisko 

národních a přírodních parků Šumavy je 

umístěno v historické budově hraničního 

nádraží Železná Ruda – Bayerisch Eisen-

stein. Reprezentuje čtyři chráněná území 

Šumavy (dva národní parky, jeden naturpark 

a chráněnou krajinnou oblast). Hlavní sou-

částí expozice je plastická mapa Šumavy, 

zachycující tuto oblast od Regensburgu po 

Linec a od Českých Budějovic po Čerchov. 

Tato mapa je opatřena světelnou signali-

zací. V roce 2014 zde bylo v německé části 

budovy otevřeno muzeum Svět přírodního 

parku, kde naleznete interaktivní výstavu 

o Velkém Javoru, historii zdejší železnice, 

a lyžařské muzeum od prvních prkýnek po 

nejmodernější lyžařské vybavení. V sute-

rénu se můžete seznámit se životem neto-

pýrů. Tato část je zpoplatněna.

IS Kašperské Hory
Stálá expozice seznamuje návštěvníky 

s lesními ekosystémy, krásou šumavských 

ledovcových jezer a vodních toků, vývojem 

a významem rašelinišť pro zadržování vody 

v krajině i udržení druhové rozmanitosti. 

Další části expozice jsou věnovány např. 

problémům životního prostředí, potravním 

vztahům v přírodě, životu šumavských šelem 

nebo tajemných netopýrů. IS je určeno pro 

všechny věkové skupiny návštěvníků. Pře-

devším dětmi jsou oblíbené testy na ově-

řování znalostí, mnoho druhů variabilních 

dřevěných skládaček a zejména liščí nora.

IS Kvilda
Je přímo v centru obce. Expozice je zamě-

řena na horský les. Představuje dva základní 

principy přístupu k lesům v NP Šumava – 

zásahový a bezzásahový. Oba principy 

jsou znázorněny velkoplošnými fotogra-

fi emi, které jsou doplněné interaktivními 

prvky, vycpaninami a modely zvířat. Na 

stejné téma je zpracovaný i 3D fi lm Den 
v horském lese. Ostatní tituly v promí-

tacím sále doplňují návštěvníkům infor-

mace o přírodních poměrech Šumavy. 

Oblíbené jsou i výstavy fotografi í různých 

autorů. 

IS Svinná Lada 
Je malé, klidné informační středisko, 

které se nachází v těsné blízkosti rašeli-

niště Chalupská slať u obce Borová Lada. 

Středisko je otevřeno již od roku 1995, 

jako jedno z prvních informačních středi-

sek NP Šumava. Expozice ukazuje raše-

liniště jako celek. Seznámíte se zde nejen 

s vrchovišti, jako je například Tříjezerní 

slať, ale také s rašelinnými loukami a lesy. 

V roce 2011 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. 

Nová expozice představuje šumavské raše-

liniště. Vystavené exponáty jsou „čitelné“ 

pro všechny návštěvníky včetně sluchově, 

zrakově i tělesně postižených. 

IS Stožec 
Naleznete jej na okraji obce, na začátku tzv. 

Vltavské cesty. Hlavním tématem expozice 

jsou lesní společenstva v NP Šumava. Na 

panelech jsou charakterizovány jednotlivé 

ekosystémy, typičtí zástupci z říše živo-

čichů i rostlin, vývoj lesů a možné nega-

tivní vlivy s následkem zániku společen-

stva. Druhá část expozice se zabývá promě-

nou krajiny s příchodem člověka, historií 

území, osudem Stožecké kaple a stavbou 

Schwarzenberského plavebního kanálu. Sou-

částí expozice jsou také vycpaná zvířata, 

například bobr nebo druhé největší zvíře 

Evropy – los evropský. Před pár měsíci 

k losici přibyl také samec, který bohužel 

nepřežil srážku s automobilem na jaře roku 

2017. Je tak ale možné vidět losa v životní 

velikosti. Zahlédnout ho v divoké přírodě 

je totiž velmi vzácné.

O peníze jde až v první řadě
Je to byznys. Tohle slovo u nás rychle zdo-

mácnělo, každý ví, že jde o podnikání, 

obchod, samozřejmě, že výdělečný. Jsou tu  

i další významy, a to starost, práce, povin-

nost. Je to ale také krása. Lyžařská turis-

tika ve ztichlé zimní krajině má své kouzlo. 

Dvaadvacet šumavských obcí zapojených 

do systému Bílá stopa Šumava nese každo-

ročně na svých bedrech více než polovinu 

nákladů z celkových 1,5 mil. Kč, potřeb-

ných k  tomu, aby se milovníci pohybu 

v lyžařské stopě cítili spokojeni a nechali 

na Šumavě nějaký peníz za poskytnuté 

služby. Na druhou polovinu se skládají oba 

místně příslušné kraje, sponzoři a drobní 

dárci. Velký sponzor, jenž by ekonomiku 

tohoto opakovaného projektu dlouhodobě 

stabilizoval, jaksi není. Vlastně je to tak, že 

se najde a po dvou třech sezonách zjistí, že 

to žádný velký byznys není a odejde. Proč 

to tak je, nikdo dosud nezjistil, i když stu-

dií na všechno máme na Šumavě bezpočet. 

Web projektu www.bilastopa.cz je logicky 

prvním zdrojem informací. Rolby, upravu-

jící lyžařské stopy, jsou vybaveny vysílač-

kami a jejich pohyb je v reálném čase zob-

razován na mapách. Pro plánování lyžař-

ského výletu neocenitelná pomoc. Vzhle-

dem k počtu návštěv stránek by se zdálo, 

že jde o sponzorsky atraktivní projekt. 

Šumavská magistrála, procházející 

podélně celou Šumavou, se zdá být rovněž 

vhodnou nabídkou k reklamnímu využití. 

V obou případech tomu tak není, proč? 

Vedle elektronických médií jsou to mezi 

turisty stále oblíbené tištěné letáky s map-

kami vydávané správcem systému Regio-

nální rozvojovou agenturou Šumava v mno-

hatisícovém nákladu, jež jsou také ideál-

ním nástrojem pro prezentaci sponzora…

Všechno zlé bývá i k něčemu dobré. 

Absence velkého sponzora oslabuje ideu 

Šumavské magistrály jako sjednocující lini-

ové trasy na horní Šumavě, což může scházet 

zejména lidem propagujícím Šumavu jako 

celek. Na druhé straně starostové a místní 

podnikatelé vědí, že je to jejich byznys, sta-

rost, práce, povinnost, a že se jim v jejich 

zájmových územích vyplatí. Již řadu let se 

na Šumavě vede řeč o možném zpoplatnění 

lyžařské turistiky v upravených stopách. 

Opravdu vážná diskuze, jež by celou věc 

posunula ve prospěch regionu a zvýšení kva-

lity nabízených služeb, ale zřejmě jen tak 

nenastane.

Vladimír Silovský , RRA Šumava
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Srub Javorná zve do starých časů 
šumavských…
Sluníčko vstává zlaté a sníh sevřen třesku-

tým mrazem zatoužil po nových stopách 

zimních poutníků. Je čas přivstat si a s roz-

břeskem v barvách smetanově modré udě-

lat do sněhu první stopu. Náročnější zimní 

túru do starých časů začneme na kouzel-

né pláni s typickými skupinkami smrčků 

s hřebenem tisícových hor na pozadí. Jen 

název Staré Hutě, náznak zaniklé cesty ve 

stromořadí, památné javory a nedaleký 

Zhůrský lom připomínají zdejší osadu pro-

stých hutí na lesní sklo a páteříky. Z malé-

ho parkoviště projdeme krátce diamanto-

vým třpytem pláně, abychom vstoupili do 

ticha skutečně pustého místa s příhodným 

názvem Poustka. Na informační tabuli si 

přečteme o vzácných druzích této přírodní 

rezervace kolem přítoku říčky Volšovky. 

Naslouchat tichu a bublání pramene 

neodoláme u zdejší pěkně upravené stu-

dánky. Potěšíme všechny smysly, neboť 

les je právě prosvětlován. Vůně čerstvého 

smrkového dřeva nám tak připomene sta-

ré časy, kdy na Poustce pracovali v lesích 

lidé. Po jejich dvorci však již není památ-

ky. Za Poustkou často přechází cestu stádo 

laní a na obzoru opět vysvítá slunce nad 

ztraceným údolím s dvorcem Busil. Krásná 

ukázka královácké architektury si opravdu 

zaslouží statut kulturní památky. Kousek 

dále nepřehlédneme umrlčí prkno, kde se 

dozvíme o zastřelení mladého muže gesta-

pem. Odtud podnikneme krátkou odboč-

ku, abychom se vrátili alespoň o dvě stě 

let nazpátek. Nad potokem s porosty olší 

se jako pohádkové zjevení vyloupne jedna 

z nejkrásnějších staveb Šumavy. Schovaný 

mlýn Žežulka svým nenarušeným okolím 

i v mraze zahřeje na duši. V závějích tu 

u potoka chybí už jen hastrmanskej nebo 

čerti hrající v karty. Viděli jste pohádku Tři 
životy, anebo fi lm Obsluhoval jsem anglic-
kého krále? Poznali jste v nich Žežulku? 

Teď míříme kolem ruin Kubíčkova dvo-

ra přímo do Pekla. Šedé skály, staré buky, 

jeskyně, dvě poslední chalupy a příběh 

o duchách upálených loupežníků, kteří 

sužovali zdejší kupeckou stezku, vykreslují

zapomenutý koutek na zaniklé turistické 

cestě, která se s výhledem na zámeček Kar-

lov a Vysoký hřbet obtáčí kolem Bezdě-

kovského kopce. Z vyhlídky přehlédneme 

okolí Hartmanic i hrad Kašperk. 

V romantickém Hořejším Těšově se potě-

šíme opět lidovým stavitelstvím v podo-

bě četných roubenek a dvorců s tradiční-

mi venkovskými zvířátky. Touto prastarou 

zlatokopeckou lokalitou se vracíme zpět 

přes Dolejší Těšov s malou tvrzí. Mochov 

nabídne výhled, staré modříny i středově-

kou šachtu – Jírovu jámu. V zaniklém Rad-

kově se na vyhlídce symbolicky naposledy 

ohlédneme do údolí kolem Busilu. Staré 

Hutě odtud máme už jen kousek.  

K odpočinku po výletě vás srdečně zve-

me do třípokojového apartmánu s vlastní 

kuchyní ve Srubu Javorná. Stále pro vás 

prozkoumáváme nové tipy na výlety. Naše 

Výletní kniha pomáhá objevovat i starým 

přátelům Šumavy něco neznámého, v čase 

zapomenutého. Pro skupiny přátel či rodi-

ny nabízíme velmi zajímavé ceny. Děti se 

u nás i v zimě vyřádí na zahradě. Novinkou 

je pětadvacet skřítků, kteří ve svých skrý-

ších čekají na objevení. Díky partnerství 

Srubu Javorná s Národním parkem Šuma-

va na vás i děti čekají interaktivní přírodo-

vědné hry a knihy se šumavskou témati-

kou. Milovníky přírody potěšíme horskou 

zahradou, ekologickým pojetím ubytová-

ní i bylinkovým čajem z vlastních zdrojů. 

A dostupnost? Cesta je až ke srubu pravi-

delně udržována, parkujete přímo v areálu, 

ceny mile překvapí (od 200,- Kč/os./noc). 

PS: Pejsci jsou u nás vítáni. 

Více na www.srubjavorna.cz

Pošli jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS BILASTOPASUMAVA 30 nebo DMS BILASTOPASUMAVA 60 

nebo DMS BILASTOPASUMAVA 90  na telefonní číslo  87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Správa Bílé stopy Šumava obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Můžete přispívat i měsíčně 
prostřednictvím SMS ve tvaru DMS TRV BILASTOPASUMAVA 30 nebo DMS TRV BILASTOPASUMAVA 60 nebo 
DMS TRV BILASTOPASUMAVA 90 částkou 30, 60 nebo 90 Kč. Podrobněji na www.darcovskasms.cz



Českokrumlovský 
karamel od Vaška 
slaví 5 let
Jak se slaví výročí 5 let s Českokrumlov-

ským karamelem od Vaška? To víte, že 

prací. Letošní rok byl totiž výjimečně pří-

znivý na nové produkty. Vznikl karamel 

vanilkový, hot chilli, medový, vánoční 

a sušená rajčátka v chilli karamelu. Stále 

zkoušíme, experimentujeme a chystáme 

další překvapení. Velkou radost jsme vám 

prý udělali novými letáčky, kde je u kaž-

dého druhu karamelu popsáno jeho kon-

krétní využití. Základem je ale vždy kara-

mel Originální – čisté chuti. Jedno z jeho 

využití přikládáme:

Vánoční karamelová omáčka 
z Českého Krumlova

Nejdříve si připravte litr vývaru z koře-
nové zeleniny – mrkve, celeru a petržele, 
vařené 30 minut spolu s kořením (hřebí-
ček, nové koření, bobkový list, celá sko-
řice, lusk vanilky). Hotový vývar přeceďte 
a přidejte do něj sušené švestky, hrušky, 
jablka, rozinky a vařte ještě 30 minut. Ve 
dvou hrncích zvlášť uvařte vlašské ořechy 
a lískové ořechy. Zvlášť se vaří, aby nezhoř-
kly. Dvakrát je povařte 5–10 minut, vždy 

v čisté vodě a scezené přidejte do vývaru se 
sušeným ovocem. Celé zahustěte nastrouha-
ným tvrdým perníkem, nejlépe z Krumlova 
a 10 minut povařte. Přidejte 1 dcl rumu 
a dle chuti doslaďte naším karamelem. 
Tato omáčka je skvělá s vánočkou, ale 

i s uzeným masem.

Zajímavé předvánoční akce, kterých se 

o Adventu 2017 zúčastníme: 

1.–3.12.; 8.–10.12.; 15.–17.12; 22.–24.12. 

Český Krumlov, náměstí; 2.–3.12. Praha, 

Novoměstská radnice; 8.12. Chlumany 

u Prachatic, večerní vánoční trh; 11.–16.12. 

České Budějovice, radniční nádvoří;  17.12. 

České Budějovice, „Staročeská ulička“ 

v Panské ulici. 

Krásné vánoční svátky vám přeje tým 

karamelového snu, Irena, Eva a Vašek.

Karamelový sen s. r. o., 
www.karamelovysen.cz

S 1000 várek vstoupil Šumavský pivovar 
ve Vimperku do 8. sezony
Šumavský pivovar zahájil svůj provoz 

v roce 2010. První várkou piva byl Vim-

perský světlý ležák 11° a poprvé byl nabí-

zen na slavnostním otevření 20. srpna 

téhož roku, a od dalšího dne pak široké 

veřejnosti v pivovarské restauraci ve Vim-

perku. Doplnila jej piva Vimperský polo-

tmavý ležák 12° a Vimperský tmavý speciál 

13°. Pivovar vsadil na české ležáky a dobře 

udělal. Jsou to nejen tradiční a osvědčená 

piva, ale i piva celosvětově uznávaná. Tyto 

tři druhy piv jsou ve stálé nabídce dosud.

Postupně jsme doplnili piva ochucená 

(medové, zázvorové a ibiškové), piva dříve 

ve Vimperku vařená, nyní bavorská (Mär-

zenbier, 3 druhy Bocků – mj. tmavý Doppel-

bock – Inocenc k posvěcení nového vim-

perského zvonu Inocenc a pivo pšeničné), 

piva něčím výjimečná (podle vlastní recep-

tury vařený 7sladový speciál, světlý ame-

rický Ale – generál Patton k výročí osvo-

bození Vimperku 1945 a na vimperském 

zámku tradičními postupy vařené středo-

věké pšeničné). Dnes tato doplňková piva 

u nás najdete ve standardní roční dobu. 

V zimě 2017/18 to bude vánoční medové 

a zimní zázvorové, jantarový Doppelbock 

a Märzenbier.

A to hlavní nakonec: 21. června 2017 jsme 

uvařili 1000. várku. Byl to již od otevření 

pivovaru stále vařený tmavý speciál. A tak 

jsme osmé výročí obnoveného vaření piva 

ve Vimperku oslavili skutečně důstojně.

Chcete-li zajít na naše pivo na Šumavě 

či v Praze, pak aktuální nabídky najdete 

na www.sumavskypivovar.cz.

Vždy vás rádi v pivnici ve Vimperku 

s nabídkou našich piv a studené kuchyně 

přivítáme, otevřeno je v pátek 17–22 

a v sobotu 15–20, o svátcích i více. Náš 

pivovar si můžete i prohlédnout. A pivo 

v lahvích je tradičně možné koupit i jindy 

„na zazvonění“.
  Těšíme se na vás!

Ivan Hojdar, www.sumavskypivovar.cz
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Apartmány U Dvou soviczech 
mají pro své hosty zlato ze Šumavy
Je krásný večer, sedíte na špalku ze stat-

ného smrkového stromu, který ještě před 

nedávnem rostl v lese, a díváte se na zapa-

dající slunce, čerstvý jihozápadní větřík 

pohybuje listy malého stromu před domem. 

Máte pocit, že kdybyste se dali na cestu, 

nebyla by určitě nudná a vy byste mohli 

zažít spoustu nových dobrodružství. 

Takto nám Šumava první den ulpěla 

v našich srdcích a my jsme byli pevně 

rozhodnutí, že alespoň pro teď zůstaneme. 

Chcete také na chvilku zažít něco podob-

ného? Máme pro vás připravený zážitek, 

kdy nebudete chtít odjet domů a budete si 

přát se k nám brzy vrátit. Přichystali jsme 

pro vás ubytování, tak abyste se u nás cítili 

velmi pohodlně a mohli si užívat svoji 

dovolenou. Rozhodnutí o sdílení domu 

pro naše ubytované hosty bylo motivo-

váno prvním dnem, kdy jsme spočinuli 

na Šumavě v Borových Ladách. A ten-

krát jsme si řekli „Vždyť tohle musí mít 

možnost zažít úplně každý, kdo přijede na 

Šumavu do Borových Lad.“ 

Na louce nedaleko našeho domu máme 

včelí domečky, kde včelky s urputnou 

trpělivostí celé léto sbírají med. Tento pak 

společně s našimi dvěma syny stáčíme do 

velkých nádob, abychom ho následně při-

pravili na cestu k vám, našim hostům. Rádi 

sdílíme všechny naše zážitky a chutě ze 

šumavských luhů a hájů, kde naše neutu-

chající vytrvalost v jednotlivých činnos-

tech přináší potěšení nám, i našim hostům. 

Rádi si budeme s vámi povídat o vašich 

zážitcích a sdílet s vámi ty naše. Náš cíl 

je spokojený malý či velký člověk, který 

si odváží zážitky ze Šumavy, aby se s nimi 

mohl pochlubit svým blízkým či kamará-

dům. Těšíme se na vaši návštěvu.

Apartmány U Dvou soviczech 
www.udvousoviczech.cz

a zákoutí. Vše si pak sami zaznamenáte 

do pastelkami kresleného obrázku, který 

vám bude dál připomínat, kde jste byli, 

a jak jste se tady cítili.

Ing. Jana Halbhuberová
Podlesí 3 – Vogelsang, 341 92 Kašperské 
Hory, tel: 602 183 283
info@svetyvnas.cz, icarodejka@seznam.cz
www.svetyvnas.cz

Obnovené certifikáty
Certifi kační komise nejen uděluje novým 

žadatelům značku ŠUMAVA originální 
produkt®, ale také prodlužuje dobu uží-

vání značky výrobkům, službám a zážit-

kům, kterým již byla udělena a končí její 

platnost, když požádají o prodloužení 

a doloží, že splňují certifi kační kritéria. 

Na podzim si prodloužilo značku na další 

3 roky 8 výrobků a 1 služba. 

Originální ručně malované textilie
Jana Borovková 
Bavorovská 777 
384 11 Netolice
tel.: 608 965 919
www.janaborovkova.cz

Med z Českého lesa
Včelařství 
Thomayer
Chodov 24 
345 33 Trhanov
tel.: 737 874 583 

www.vcelarstvi-thomayer.cz

Vinuté berušky a otavské perle
Alena Kyrálová
Pod Svatoborem 1269 
342 01 Sušice
tel.: 603 322 227 
www.kyralky.cz

Ručně stavěná keramika 
keltskou technikou

KERAMA 
Miroslava Potužníková 
384  72 Zdíkov 172
tel.: 777 041 584 
www.kerama.wbs.cz

Dekorační výrobky 
ze sušených rostlin

Helena Knězová
Hrádek u Sušice 115
342 01 Sušice
tel.: 721 643 933 
www.kvetiny-knezova.cz

Řezbářské výrobky
Karel Tittl
Velhartice 86 
341 42 Kolinec
tel.: 606 730 013 
723 915 498 

www.rezbarstvitittl.unas.cz

Kožená dámská a pánská obuv
Redno Šumava s. r. o. 
Kolinec 176 
341 42 Kolinec 
tel.: 376 594 103 
www.redno.cz

Železnorudské pivo
František Strnad
Belvederská 189 
340 04 Železná Ruda
tel.: 376 397 016 
www.hotelbelveder.cz

Penzion Pod Churáňovským 
vrchem

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

„To pravé ze Šumavy“

 Výrobky je možné zakoupit v e-shopu 
na uvedené webové adrese.

 Výrobky je možné zakoupit na uvedené 
adrese po telefonické domluvě předem.

Pravé šumavské výrobky

Vimperské čepičky na zmrzlé 
hlavičky

Také milujete zimu a ten úžasný pocit, 

když zase padá sníh? Všechny problémy 

pak najednou zmizí, až na ten šílený mráz. 

Tak aby nikdo nemusel trpět zimou, upletla 

jsem pro vás veselé čepičky, které nejenom 

zahřejí. Dlouho jsem nosila v hlavě myš-

lenku a v srdci přání, tvořit něco originál-

ního, mít něco svého a dělat věci tak, jak 

se mi líbí. A protože pocházím z krásné, 

ale věčně studené Šumavy, tak za jednoho 

chladného a temného večera jsem vzala 

do ruky háček a klubíčko, zapojila trošku 

fantazie, a tím vznikl můj první originální 

Vimperský kulíšek. 

U výrobku vždy garantuji originalitu, kva-

litu a šetrnost k životnímu prostředí. Při 

výrobě dbám zejména na použití kvalit-

ních a osvědčených materiálů – přírodních 

či směsových přízí obsahujících alpaku, 

100% vlnu, hedvábí, bavlnu. Všechny mnou 

vyrobené čepičky se vyznačují padnoucími 

střihy, propracovanými detaily, vkusnou 

jednoduchou barevností, prostě tak, aby 

co nejefektivněji zapadly do vašeho šat-

níku. Střihy výrobků jsou většinou origi-

nální, často výsledkem čiré improvizace 

a momentálního prozření. Vše vzniká u mě 

doma v maličké dílně. Za celým proce-

sem od výběru přízí, přes výrobu, focení 

a balení stojím já a mé ruce. Každý ori-

ginální kousek je vyroben poctivě a s lás-

kou. GOMI je malou rybkou v rybníku 

handmade značek, ale pro mě je to celý 

svět, který mi pomáháte budovat, a za to 

vám z celého srdce děkuji.

  GOMI – Ivana Rajniaková
Mírová 431, 385 01 Vimperk
tel.: 728 950 472
gomelka@seznam.cz
www.gomi.cz

Nákup u výrobce je možný pouze po tel. dohodě.

Šperky z hodinek

Osobně vybírám a rozebírám staré ne-

funkční hodinky, které pak používám jako 

základní materiál pro své šperky. Lůžka 

šperků mohou být z obecného bižuter-

ního kovu nebo třeba chirurgické oceli.

Dva šperky mohou být podobné, ale nikdy 

nebudou stejné. Je to dáno omezeným 

množstvím vhodných součástek. Šperk se 

dá vyrobit i na přání a z vašeho materiálu. 

Nefunkční hodinky po někom vám blízkém 

už nemusí ležet v šuplíku, ale můžete je 

nosit jako památku při sobě. Šperky z ori-

ginálních součástek hodinek, na míru zho-

tovené fi rmou AneS, vlastní i oblíbený bra-

zilský jazzový zpěvák Adriano Trindade 

nebo zpěvačka Ewa Farna.

  AneS – Aneta Švecová
Mírová 406, 385 01 Vimperk
tel: 774 333 787
agnuska@centrum.cz
Facebook: AneS-šperky z hodinek
www.anetdekor.cz

Nákup u výrobce je možný pouze po tel. dohodě.

Vyzkoušejte jedinečnou 
šumavskou pohostinnost

Apartmány U Dvou soviczech

Přejete si prožít klidnou rodinnou dovole-

nou? Přijeďte k nám relaxovat! Naše uby-

tování je zaměřené především na rodiny 

s dětmi a vše v domě i v okolí přizpů-

sobujeme právě těmto malým návštěvní-

kům. Apartmán v dřevostavbě, s kapaci-

tou 4–5 lůžek, se nachází na okraji obce 

Borová Lada. Nadstandardně vybavený 

a prostorný apartmán situovaný v 1. patře 

jednopatrového domu, má dva samostatné 

pokoje, první je vybaven dvoulůžkem 

a dětskou postýlkou s možností přistýlky, 

druhý má 2 samostatná lůžka. Dále je 

k dispozici plně vybavená kuchyň s myč-

kou nádobí, samostatná toaleta, koupelna 

s vanou i sprchovým koutem a prostorná 

chodba. Veškeré vybavení apartmánu je ze 

dřeva. Na zahradě s posezením, ohništěm 

a dětským hřištěm jsou u terasy bylinkové 

záhonky, které můžete využívat dle potřeby. 

Také nechybí možnost uskladnění kol, lyží 

a kočárků v garáži. Bude se vám u nás 

líbit. Nedaleko našich apartmánů můžete 

navštívit soví voliéry – kalous ušatý, puš-

tík bělavý, sýc rousný nebo sova pálená – 

všechny tyto sovy žijící v šumavských 

lesích naleznete i zde. Dvě z nich na vás 

čekají i u našeho apartmánu. Přijeďte se 

na ně podívat a užít si pohodovou dovole-

nou v Národním parku Šumava. „Borová 

Lada, dobrá nálada“

Apartmány U Dvou soviczech 
384 92 Borová Lada 96 
tel: 736 517 218, www.udvousoviczech.cz

Prožijte jedinečný 
šumavský zážitek

Co mi šeptá Šumava

Zvu velké i malé na netradiční setkání 

s energiemi Šumavy. Pomohu vám naladit se 

na šumavskou přírodu, vnímat energii země, 

kamenů, vody a rostlin. Poznáte a procítíte 

známá a zajímavá místa z pohledu historie 

i dneška. Své zážitky si pak budete moci 

pomocí intuitivní kresby sami nakreslit. 

Přijďte na prožitkovou vycházku po okolí 

Kašperských Hor a hradu Kašperku, do 

Amálina údolí, ale i třeba k řece Vydře, do 

okolí Javorníka nebo Srní. Navštívená místa 

budete moci sledovat nejen, jak vypadají 

z pohledu přírodního biotopu či historic-

kého významu, ale budete vnímat i to, jak 

na vás budou vnitřně působit, jak se zde 

budete cítit, a co vám tyto pocity budou 

přinášet. A abyste mohli s živou i neživou 

přírodou takto intuitivně komunikovat, nau-

číte se nejprve navázat jemné vnitřní spo-

jení sami se sebou a skrze něj pak ucítíte 

i jemné vibrace světa kolem vás, budete 

vnímat tóny a vzkazy navštívených míst 

Od letošního října mohou 

na 2 roky nově použí-

vat značku ŠUMAVA 
originální produkt® 

dva výrobky, jedna 

služba a jeden zážitek. 

Oceněným blahopřejeme a těšíme se 

z toho, že rozšířili nabídku označenou šu-

mavskou regionální značkou. Kompletní 

seznam všech certifi kovaných s podrob-

ným popisem naleznete na webu www.
regionalni-znacky.cz/sumava. Navštivte 

nás také na našem facebooku. 

www.facebook.com/
sumavaoriginalniprodukt 

ou 

k. 



Prožijte jedinečný šumavský zážitek

Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost

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

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

Apartmány Šumava 
Jaroškov 42, 384 73 Stachy 
tel.: +420 603 256 926 
tomas.svoboda@volny.cz 
www.apartmany-sumava.net

Apartmány Modřínový dům
Švermova 86, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 603 333 362
info@modrinovydum.cz
www.modrinovydum.cz

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

Certifi kace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší stále velkému zájmu – v současné době má značku ŠUMAVA originální produkt® 15 provozovatelů.

Certifi kát ŠUMAVA originální produkt® má v současné době uděleno 9 šumavských zážitků.

Komentované prohlídky v muzeu 
šumavských minerálů 
Soukromé muzeum šumavských minerálů 
Velhartice 59, 342 01 Sušice
tel: +420 735 099 975

Staročeský řemeslný jarmark na 
Linecké stezce
Město Netolice, Mírové náměstí 208 
384 11 Netolice, tel.: +420 608 965 919 
netolicky-jarmark.webnode.cz

Pečení chleba v lenorské peci
Velká Lóže Pecařská Lenora, spolek 
Augustin Sobotovič,  384 42 Lenora 33 
tel.: +420 723 015 152

Šumavské bylinné lázně
Parkhotel – Šumavské bylinné lázně 
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory 
tel.: +420 376 582 592
www.sumavskelazne.cz

Šumavské zastavení se Štěpánkou
Štěpánka Balvínová Žáková 
Volšovská 492, 342 01 Sušice 
tel.: +420 602 493 475 
www.balvinova.estranky.cz

Muškaření na Šumavě
Vodní 146, 342 01 Sušice
tel.: +420 775 107 441
e-mail: info@siman.cz
www.gofl yfi sh.cz | www.siman.cz
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Hotel U Martina 
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz

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

Ubytování U Beranů
K Samotám 424, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 378 602 424, +420 776 776 424
info@uberanu.cz
www.uberanu.cz

Ubytování, kavárna 
a cukrárna „Na Kvildě“  
384 93 Kvilda 207 
tel.: +420 723 227 377, +420 777 333 504
info@nakvilde.cz, www.nakvilde.cz

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

Apartmány U Dvou soviczech 
384 92 Borová Lada 96
tel.: +420 736 517 218
www.udvousoviczech.cz

Srub Javorná
Javorná na Šumavě, Svinná 9,  339 01 Čach-
rov, tel.: +420 777 704 404 (SMS)
sumava@srubjavorna.cz 
www.srubjavorna.cz 

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

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

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

Pohádková chalupa 
Za pohádkou na Šumavu
Mlázovy č.p.18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611, +420 777 310 711
www.pohadkovachalupa.cz

Šumavou na elektrokole
e-Šumava.cz s. r. o., Provozovna Hájovna 
Větrník, Nová Hůrka 228, 342 01 Prášily
tel.: +420 777 333 053 
www.e-sumava.cz

Co mi šeptá Šumava
Ing. Jana Halbhuberová
Podlesí 3, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 602 183 283
www.svetyvnas.cz

Třepák po Netolicku
Jednoduchým bramborovým plackám 

z vařených brambor a pečených nasu-

cho, se na Netolicku odpradávna neřeklo 

jinak než třepáky. Co kraj a rodina nebo 

hospodyně, to jiné zvyklosti – někdo dělá 

kynuté těsto, nebo do něj přidává vejce, či 

dává hladkou mouku, nebo je jiný poměr 

mouky k bramborům. 

Třepáky se u nás většinou dělávaly večer, 

když zbylo trochu uvařených brambor, 

třeba od oběda a bylo zatopeno v kamnech. 

Těsto se udělá z vařených brambor (nej-
lépe z minulého dne), z mouky polohrubé, 
v poměru asi 90 % brambor a 10 % 
polohrubé mouky, soli a kmínu. Mouka 
se musí do těsta zapracovat po částech 
a nesmí jí být hodně. Těsto rychle zpra-
covat a udělat z něj váleček. Ten nakrá-
jet na kousky a ty pak vyválet do tenkých 
placek a hned péct na kamnech, buď na 
litinové plotýnce, nebo na suché pánvi. 
Nenechávat těsto odpočívat, jinak by zřídlo.

Na rozdíl od jiných receptů se do nich 

nedává vejce, protože potom jsou těžké.

Mouka hrubá nebo polohrubá, jinak 

těsto řídne a lepí. Třepáky mají být tenké 

a lehoučké. Naše máma říkala: pamatuj 

si, hrubá mouka se používá na všechno, 

co se vaří, polohrubá mouka na to, co 

se peče, hladká mouka na zásmažku. 

Nevěříte? Opravdu to funguje. Třepáky 

se můžou jíst jako příloha, ale k tomu 

u nás asi nikdy nedošlo, protože zmizely 

ještě horké přímo z plotny. Dělávaly se 

i na sladko, pomazané povidly, posypané 

mákem, strouhaným perníkem nebo pra-

charandou, což jsou usušené a na prášek 

roztlučené hrušky.

Bramborové placky se škvarkama
Kdo by neznal refrén ze staré písničky 

„Bramborový placky se škvarkama…“

Na ¾ kg brambor, asi 200 g polohrubé 
mouky, 1  vejce, asi 250 g čerstvých 
škvarků, česnek podle chuti, sůl, kmín, 
pepř, trochu hladké mouky na posypání 
válu a sádlo na potření.

Brambory uvaříme, před oloupáním je 

necháme chvíli vychladnout. Pak najemno 

nastrouháme, přidáme mouku, vejce, oso-

líme a vypracujeme těsto, do kterého 

vmícháme nasekané škvarky. Podle chuti 

přidáme kmín a pepř. Vál pomoučíme 

hladkou moukou a z těsta vyválíme asi 

5–8 mm silnou placku. Vykrájíme kolečka 

o průměru 10 cm a pečeme v troubě na 

200 °C nebo na pánvi dozlatova. Ještě 

teplé placky potřeme rozehřátým sádlem.

Refrén:

Bramborový placky se škvarkama
tak jako je pekla moje máma,
takovou mi nedá nikdo na světě,
ani na žádné jiné planetě.
Můj Bože!
Bramborový placky se škvarkama
tu má přece každý rád,
já měl, na mou duši, mastný nos i uši,
když je doma pekla naše máma.

Oldřich Petrášek

Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?
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Dlouhodobé akce
do 22. 12.>VÁNOČNÍ TRH / Klatovy, muzeum / nabídka 

výrobků tradiční rukodělné výroby a lidových řemesel. 
www.muzeum.klatovynet.cz

do 29. 12.>VÝSTAVA PERNÍKŮ / Sušice, radnice / Po–Pá 
8–16 hodin. www.mestosusuce.cz

do 7. 1.>VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA NAVRÁTILA / Klatovy, 
Galerie U Bílého jednorožce / www.gkk.cz

do 12. 1.>VÝSTAVA ČESKÉ VÁNOCE A BETLÉMY / Klatovy, 
muzeum / vánoční výstava a nové přírůstky kolekce 
betlémů. www.muzeum.klatovynet.cz

do 12. 1.>VÝSTAVA FENOMÉN TALÍŘ / Klatovy, muzeum / 
výstava z rozsáhlé sbírky talířů klatovského muzea. 
www.muzeum.klatovynet.cz

do 14. 1.>VÁNOČNÍ VÝSTAVA / Zámek Hrádek u Sušice, 
Muzeum Fr. Pravdy / www.zamekhradek.cz

do 28. 2.>VÝSTAVA KOSTÝMNÍCH NÁVRHŮ ALENY SCHÄ-
FEROVÉ / Žihobce, muzeum / autorka je výtvarnice české 
televize. www.zihobce.eu/muzeum

do 1. 3.>VÝSTAVA NEVŠEDNÍ TVÁŘ OKAMŽIKU / Horažďovice, 
městská galerie / výstava obrazů Pavly Breuové. www.
muzeumhd.cz 

do 29. 4.>VÝSTAVA RETRO / Prachatice, Muzeum české 
loutky a cirkusu / šaty ze sbírek Národního muzea z let 
padesátých v kontextu současných oděvů a doplňků 
od mladých designérů. www.nm.cz

prosinec – leden>PERNÍKOVÉ VÁNOCE RADKY GRÖSSLOVÉ / 
Kašperské Hory, radnice / výstava perníčků je přístupná 
v otevírací době infocentra. www.kasphory.cz/kultura

leden – duben>PŘEDNÁŠKY S DOPROVODEM / Plešné 
jezero / výprava se se strážcem NP Šumava do okolí 
Plešného jezera, zajímavosti o historii i přírodě. Nutno 
objednat na tel. 731 530 307. www.npsumava.cz

13. 1. – 18. 3.>RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA LUĎKA FILIP-
SKÉHO / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / www.gkk.cz

únor – březen>FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA / Sušice, radnice / 
po–pá 8–16 hodin, pořádá ZŠ T.G.M. v Sušici. www.
mestosusice.cz

2. – 22. 3.>ELIŠKA TESAŘOVÁ – OBRAZY / Klatovy, galerie 
Atrium / vernisáž 1. 3. v 17 hod. www.mksklatovy.cz

březen – duben>ENKAUSTICKÉ OBRÁZKY / Kašperské Hory, 
radnice / výstava paní Miluše Schmalzové je přístupná 
v otevírací době infocentra. www.kasphory.cz/kultura

3. 3.–6. 5.>VÝSTAVA OBRAZY ZA HORIZONTEM / Horažďovice, 
městská galerie / obrazy Karla Zocha. www.muzeumhd.cz

1. 4. – 31. 5.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZPĚVAČKY EVY 
PILAROVÉ / Chudenice, Starý czerninský zámek / vernisáž 
s osobní účastí paní Pilarové. www.zamekchudenice.cz

1. 4. – 10. 6.>VÝSTAVA 60. LÉTA ZE SBÍREK GALERIE 
KLATOVY / zámek Klenová / www.gkk.cz

1. 4. – 10. 6.>CESTA 2018 / Klenová, sýpka / přehlídka prací žáků 
výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje. www.gkk.cz

1. 4. – 30. 6.>VÝSTAVA AUTÍČEK JIŘÍHO BENEŠE / Chudenice, 
Starý czerninský zámek / sbírka hraček – retro autíček / 
www.zamekchudenice.cz

4. – 20. 4.>VÝSTAVA DDM / Klatovy, galerie Atrium / vernisáž 
výstavy 3. 4. 2018 od 17 hod. www.mksklatovy.cz

celoročně>VÝSTAVA VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice, 
kostel sv. Kateřiny / expozice 12 panelů věnovaná pochodu 
smrti židovských žen na konci války. Klíč k vyzvednutí 
v IC. www.hartmanice.cz

celoročně>KEŠKY PRO OPRAVDOVÉ DOBRODRUHY /okolí 
Kašperských Hor / Najdi 10 dobře ukrytých krabiček 
na krásných místech v okolí Kašperských Hor. Mapka 
k dostání na MěKIS. www.kasphory.cz/kultura

celoročně>KAŠPERSKOHORSKÝ SKŘÍŇOVÝ BETLÉM / 
Kašperské Hory, radnice / každý rok do betléma přibudou 
nové fi gurky, v prosinci 2016 nám některé postavičky 
ožily a rozsvítilo se v některých domech. Přístupno 
v otevírací době infocentra. www.kasphory.cz/kultura

Krátkodobé akce

PROSINEC 2017

28. 11. – 3. 12.>LEGIOVLAK / Sušice, nádraží ČD / uvidíte 
zrekonstruované vagony s vybavením, legionáře 
v dobových stejnokrojích, originální exponáty, foto-
grafi e mapující historii čs. legií. www.mestosusice.cz

1. 12.>VÁNOČNÍ A ZIMNÍ MOTIVY V UMĚNÍ OD GOTIKY 
PO SOUČASNOST / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / 
přednáška Moniky Švec Sybolové,  17 hod. www.gkk.cz

1. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Klatovy, náměstí / 
tradiční akce s kulturním programem od 17.30 hod. 
www.mksklatovy.cz

1. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

1. 12.>VYPRÁVĚNÍ Z CEST PO IRSKU OD PADDY Ś BANGERS / 
Sušice, kino / doplněné hudebními vstupy, od 20 hodin. 
www.kulturasusice.cz

1. 12.>LENK A FILIPOVÁ  / Horažďovice, KD  / koncert 
od 19 hodin. www.facebook.com/kdhorazdovice

1. 12.>PŘEDNÁŠKA S BESEDOU MGR. BARBORY FREUND / 
Horažďovice, městské muzeum / směřování Městského 
muzea Horažďovice, www.muzeumhd.cz 

2. 12.>PEKLO / Horažďovice, pivovar / www.tyjatr.cz 
2. 12.>MIKULÁŠ NADĚLUJE / Lipno nad Vltavou / mikulášská 

nadílka na Stezce korunami stromů, od 11 do 14 hodin. 
www.lipno.info

2. 12.>ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK / Horní Planá / Staré 
šumavské recepty na dobroty ožívají, jakož i drobné 
řemeslné práce na dvorku rodného domu A. Stiftera. 
www.horniplana.cz

2. 12.>ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY ROHÁČI / hrad Klenová, 
purkrabství / od 16 hodin. www.gkk.cz

2. 12.>VÁNOČNÍ TRHY / Vimperk / stánky s vánoční témati-
kou, zvonkový průvod, rozsvícení vánočního stromu. 
www.vimperk.cz

2. 12.>NEBÍČKO A  PEKLÍČKO / hrad Rabí  / svátek sv. 
Mikuláše na hradě Rabí. Hry a soutěže v nebi plném 
andílků. U nebeské brány můžete pošeptat do ucha sv. 
Mikuláši svá tajná vánoční přání, od 12 do 16 hodin. 
www.hrad-rabi.eu

2. 12.>SEMINÁŘ „PATCHWORK“ / Klatovy, muzeum / od 11 
do 17 hodin v přednáškovém sále. www.muzeum.
klatovynet.cz

2. 12.>POHÁDKOVÉ PIVO PRO ROK 2018 / Železná Ruda, 
hotel a pivovar Belveder / mezinárodní pivovarská soutěž 
od 13 hodin. www.sumava.net/itcruda 

2. 12.>KARETNÍ TURNAJ VE HŘE „KAČABA“ / Javorník, Hotel 
Krásná vyhlídka / registrace od 13.30 hod., startovné 
100 Kč. www.javorniksumava.cz

3. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Železná Ruda / 
od 15 hodin program s překvapením pro děti, zazpívá 
Železnorudský smíšený sbor. www.sumava.net/itcruda

3. 12.>ZVONKOVÝ PRŮVOD NA BELVEDÉR / Železná Ruda, 
Hotel a pivovar Belvedér / v 17.45 hodin se průvod vydá 
od kostela na Belvedér. www.sumava.net/itcruda

3. 12.>SEMINÁŘ „KRAJKÁŘSKÝ DEN“ / Klatovy, muzeum / 
od 13 do 17 hodin v přednáškovém sále. www.muzeum.
klatovynet.cz

3. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Netolice, 
náměstí / www.netolice.cz

3. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Sušice, náměstí / 
od 18 hodin. www.mestosusice.cz

3. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horní Planá / 
od 17 hodin. www.horniplana.cz

3. 12.>VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, sál SŠ zemědělské 
a potravinářské / pletení vánočky, zdobení perníčků, 
ukázka vánočních vazeb, výroba a prodej vánočních 
ozdob, výroba a prodej drobné bižuterie, od 10 hodin. 
www.klatovy.cz

3. 12.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Klatovy, muzeum / vyrobíme si 
jednoduché betlémy z různých materiálů, od 13 hodin. 
www.muzeum.klatovynet.cz

3. 12.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horažďo-
vice, náměstí / s doprovodným programem. www.
horazdovice.cz

3. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU / Prachatice, náměstí / od 18 hodin / www.
prachatice.eu

3. 12.>JAROSLAV UHLÍŘ, HODINA ZPÍVÁNÍ / Prachatice, 
divadlo / od 16 hodin. www.kisprachatice.cz

3. 12.>1. ADVENTNÍ NEDĚLE / Kašperské Hory / vánoční trhy 
na náměstí, tvořivé dílny, zvonkový průvod a rozsvícení 
vánočního stromu. www.kasphory.cz/kultura

5. 12.>ČERT A MIKULÁŠ / Sušice, náměstí / od 17 hodin. 
www.mestosusice.cz

5. 12.>MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD / Netolice / průvod vyrazí 
od místní hasičské zbrojnice. www.netolice.cz

5. 12.>NEBESKÉ NÁMĚSTÍ ANEB PO ČERTECH DOBRÁ 
ZÁBAVA S HITRÁDIEM / Klatovy, náměstí / zábavný 
program pro děti i dospělé od 16.45 do 18 hodin. 
www.mksklatovy.cz

5. 12.>MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Horní Planá, sál KIC / Mikuláš, 
anděl a čert navštíví místní děti, které podaruje drob-
ným dárečkem. Hry, soutěže a diskotéka, od 17 hodin. 
www.horniplana.cz

5. 12.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K ČÁSTI VÝSTAVY 
ČESKÉ VÁNOCE / Klatovy, muzeum / provází kurátorka 
výstavy Mgr. Ivana Sieberová, od 16 hodin. www.
muzeum.klatovynet.cz

5. 12.>ČERTOVSKÝ REJ, PEKELNÝ PRŮVOD / Prachatice, 
náměstí / od 17 hodin/ www.prachatice.eu

6. 12.>MIKULÁŠSKÝ KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň / 
od 16 hodin. www.zus.horazdovice.cz

6. 12.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Klatovy, muzeum / vyrobíme si 
vánoční ozdoby z korálků, začátek v 15 hodin. www.
muzeum.klatovynet.cz

7. 12.>MARTINŮ VOICES / Sušice, Smetanův sál / sborový 
koncert od 19.30 hodin. www.kphsusuice.cz

8. 12.>PŘEDVÁNOČNÍ VEČERNÍ TRH / Chlumany / od 17 
do 21 hodin. www.chlumany.cz

8. 12.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY / Horažďovice, hotel 
Prácheň / písňový večer – Gabriela Pechmannová 
(soprán), Daniel Wiesner (klavír), od 19 hodin. www.
horazdovice.cz 

8. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

8. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, sál muzea / 
od 17 hodin pohádka pro děti. www.muzeumhd.cz

9. 12.>ČERTOVSKÁ ŠKOLA / Sušice, Pivovar u Švelchů / od 15 
do 18 hodin. www.pivovarusvelchu.cz

9. 12.>VÁNOČNÍ HVĚZDA / Prachatice, divadlo / pohádka pro 
děti od 10 hodin. www.kisprachatice.cz

9. 12.>SETKÁNÍ U KAPLE SV. BARBORY / Železná Ruda / 
tradiční akce u ohně a s občerstvením. www.sumava.
net/itcruda

9. 12.>POCHOD LUCIÍ / Javorník / krajová tradice pochod 
Lucií, setkání u kapličky sv. Antonína, rozsvícení betlé-
mu, vystoupení Black Ladies. www.javorniksumava.cz

10. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / adventní 
trhy s kulturním programem, od 13 hodin vystoupí 
skupina Štreka. www.mksklatovy.cz

10. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Sušice, KD / účinkují: Jiří 
Suchý, Jitka Molavcová, orchestr divadla Semafor, 
od 19 hodin. www.kphsusuice.cz

10. 12.>KONCERT SAXOFONOVÉHO KVARTETA / Prachatice, 
kostel sv. Jakuba / od 18.30 hodin. www.prachatice.eu

10. 12.>ADVENTNÍ TVŮRČÍ DÍLNA / Prachatice, Muzeum české 
loutky a cirkusu a Prachatické muzeum / od 14.30 hodin. 
www.nm.cz

11. 12.>PRO TEBE COKOLIV / Prachatice, divadlo / komedie 
v podání divadla Kalich, od 19 hodin. www.kispra-
chatice.cz

13. 12.>ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM / Klatovy, 
náměstí Míru / všichni si společně s Českým rozhlasem 
zazpíváme tři známé české koledy, od 17 hodin. 
www.klatovy.cz

13. 12.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Klatovy, muzeum / vyrobíme si 
vánoční ozdoby z papíru, od 15 hodin. www.muzeum.
klatovynet.cz

13. 12.>ČESKO A BAVORSKO ZPÍVAJÍ KOLEDY / Alžbětín, 
hraniční nádraží / od 18 hodin. www.sumava.net/itcruda

14. 12.>VÁNOČNÍ TVOŘENÍ / Horská Kvilda, SEV / vyrobíme 
si adventní věnce, svícny na vánoční stůl a dekoraci 
na dveře, tel.: 731 530 547, cena programu: 50 Kč, 
od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz

15. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

15. 12.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / Prachatice, Muzeum 
české loutky a cirkusu / projdeme společně příběhem, 
budeme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz

15. – 23. 12.>ADVENTNÍ TRHY / Sušice, náměstí / trhy s kul-
turním programem. www.mestosusice.cz

16. 12.>VÁNOCE NA HRADĚ / hrad Rabí / podvečerní pro-
hlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu. 
Jak dobu adventu a Vánoc trávili naši předci, oživlé 
postavy středověkých obyvatel hradu, symbolika tohoto 
období, od 16 do 18.30 hodin. www.hrad-rabi.eu

16. 12.>KRAMPUS SHOW KAPLICE / Kaplice centrum / průvod 
masek alpských démonických bytostí. www.ikaplice.cz

16. 12.>POKRAČOVÁNÍ KAŠPERSKOHORSKÉHO BETLÉMU / 
Kašperské Hory, radnice / přivítání nových postaviček 
betlému, pánové Hrach a Brož nachystali do betlému 
řadu překvapení. www.kasphory.cz/kultura

16. 12.>ADVENTNÍ TROUBENÍ / Javorník / u kapličky sv. 
Antonína. www.javorniksumava.cz

16. 12.>ADVENTNÍ JARMARK / Horažďovice, zámecké nádvoří / 
od 9 do 12 hodin. www.horazdovice.cz 

16. 12.>ADVENTNÍ KONCERT – SPIRITUÁL KVINTET / 
Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla / od 18 hodin. www.
horazdovice.cz 

16. 12.>ROCKOVÉ VÁNOCE / Horní Planá, sál KIC / kapela 
Dark Angels a River of the last soul naděluje metalové 
a rockové tóny, od 20 hodin. www.horniplana.cz

16. 12.>VÁNOCE NA ZÁMKU / Chudenice, Starý czerninský 
zámek / zimní prohlídky vánočního zámku. www.
zamekchudenice.cz

16. 12.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK / Špičák, Ski & bike / závěrečný 
závod. www.spicak.cz

17. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Hartmanice, synagoga / tradiční 
koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů od 15:30 hod. www.hartmanice.cz

17. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, KD / od 19 hodin. 
www.facebook.com/kdhorazdovice

17. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Klatovy, náměstí / adventní trhy 
s kulturním programem, od 13 hodin vystoupí Tomáš 
Kočko s orchestrem. www.mksklatovy.cz

17. 12.>ADVENTNÍ NEDĚLE / Prachatice, náměstí / vánoční 
trhy, program pro děti i dospělé. www.prachatice.eu

17. 12.>MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ TRH / Železná Ruda a Baye-
risch Eisenstein, centrum / od 12 hodin tradiční vánoční 
trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa. 
www.sumava.net/itcruda

17. 12.>TRADIČNÍ KONCERT ŽIHELSKÉHO SBORU / Annín, 
kostel sv. Mořice / od 14 hod. www.pratelemourence.cz

18. 12.>SRDCE PRO VÁCLAVA HAVLA / Sušice, náměstí / 
vzpomínkový akt se  zpěvem u  příležitosti smrti 
V. Havla, od 18 hodin. www.mestosusice.cz

18. – 22. 12.>VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY / Klatovy, náměstí / 
s kulturním programem. www.mksklatovy.cz

19. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT, HORAŽĎOVICE, HOTEL PRÁ-
CHEŇ / od 16 hodin. www.zus.horazdovice.cz 

20. 12.>ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU / Svinná Lada, IS / 
krátká předvánoční vycházka spojená se zdobením 
stromku pro zvířátka, dozvíte se, co jim chutná a čím 
je potěšíte, od 8.30 hodin. www.npsumava.cz

20. 12.>PŘEDNÁŠKA VĚCI VŠEDNÍ, PŘESTO NEOBYČEJNÉ / 
Klatovy, muzeum / přednáší Libor Kodýdek, autor 
výstavy, od 18 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

22. 12.>ZA JELENY A RYSY NA ŠUMAVĚ / Kvilda, NC / Co dělá 
jelen nebo rys v zimě? Poznejme společně život jelenů 
a rysů na Šumavě, program je doplněn o videoukázky. 
Od 15 hodin. www.npsumava.cz

22. 12.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, sál muzea / 
od  17  hodin vánoční pohádka pro děti. www.
muzeumhd.cz

23. 12.>PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA / Horní Planá, 
u  kostela sv. Markéty  / s  hudebním doprovodem, 
od 18 hodin. www.horniplana.cz

24. 12.>X-MASS NIGHT / Sušice, KD sokolovna – restaurace / 
vánoční party od 22 hodin. www.mestosusice.cz

25. 12.>ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA / Horní Planá, sál KIC / od 20 hod. 
www.horniplana.cz

25. 12.>SUŠICE JUNGLE ATTACK / Sušice, KD sokolovna – 
restaurace / www.mestosusice.cz

25. 12.>KABÁT REVIVAL – WEGET ROCK / Horažďovice, 
KD / od 20 hodin, rocková zábava. www.facebook.
com/kdhorazdovice

25. – 26. 12.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice, skanzen / 
betlém fi gurálních plastik v životní velikosti, ukázka 
dobového zdobení vánočního stromku na české vesnici 
od pol. 19. stol., 13–17 hodin. www.chanovice.cz

25. – 29. 12.>VÁNOČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA S ŠÁLKEM 
HORKÉ KÁVY / Kašperské Hory / vánoční zvyky a tradice 
na Šumavě, rezervace na tel. 376 503 413, začátek 
vždy od 17 hod. www.kasphory.cz/kultura

26. 12.>VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE/ Javorník, Hotel 
Krásná vyhlídka / od 9.30 hodin. www.javorniksumava.cz

27. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Hartmanice, synagoga / sku-
pina Elias Klatovy – vánoční spirituály, koledy, písně 
ve vícehlasých úpravách, od 18 hod. www.elias-kt.cz

28. 12. 20017–1. 1.>ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU / Hrad 
Kašperk / www.kasperk.cz

28. 12.>VÁNOČNÍ KONCERT / Horažďovice, kostel Nanebevzetí 
P. Marie / pěvecký spolek Prácheň od 17 hodin. www.
horazdovice.cz

30. 12.>ŽELEZNÝ PAŠERÁK / Železná Ruda, Hofmanky / 
otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, 
od 17 hodin. www.zelezna-ruda.cz

30. 12.>SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU / Hora-
žďovice, KD / Malá muzika Nauše Pepíka od 15 hod. 
www.facebook.com/kdhorazdovice

30. 12.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / tradiční lenor-
ské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. 
www.sumava.net/iclenora

30. 12.>SVĚTLUŠKY / Špičák, Ski & bike / sjezd malých dětí 
s lampiony, soutěže. www.spicak.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI / Špičák, 
Ski & bike / nejprudší špičácké sjezdovky Šance budou 
sjíždět členové horské služby a šumavští lyžaři. www.
spicak.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÉ JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ / 
Vimperk – Kubova Huť / tentokrát na téma „hudební 
a muzikálový vlak“. www.spzs.sweb.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SEDLO / Albrechtice / 
www.rozhledna-nasedle.cz

31. 12.>SILVESTR / Klatovy, KD / k tanci a poslechu hrají 
Ukradený vjecy, od 21 do 2 hodin. www.mksklatovy.cz

31. 12.>SILVESTROVSKÁ RETRO PARTY 80‘S 90’S – DJ TAZZY / 
Horažďovice, KD / od 20 hodin. www.facebook.com/
kdhorazdovice

31. 12.>PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH / Hojsova Stráž / 
akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr, 
od 23 hodin. www.zelezna-ruda.cz

31.12–1. 1.>SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA JAVORNÍK / Javorník / 10 –16:30 hod. stánek s živou 
hudbou a občerstvením. www.javorniksumava.cz

LEDEN 2018

1. 1.>NOVOROČNÍ VÝSTUP NA LIBÍN / Prachatice / tradiční 
akce, veselí a občerstvení u rozhledny Libín. www.
prachatice.eu

1. 1.>NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ / Prachatice, náměstí  / 
od 18 hod. www.prachatice.eu

1. 1.>NOVOROČNÍ VYHLÍDKA Z CHANOVICKÉ ROZHLEDNY / 
Chanovice / od 13 do 16 hodin. www.chanovice.cz

1. 1.>PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU  / Klatovy, náměstí  / 
od 17.30 hodin kulturní program, ohňostroj, hraje 
skupina Hodiny. www.mksklatovy.cz

1. 1.>CHANOVICKÝ BETLÉM / Chanovice / od 13 do 17 hodin 
sváteční setkání v chanovickém skanzenu. www.
chanovice.cz

1. 1.>NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ / Vimperk / od 18 hod. 
www.vimperk.cz

3. 1.>TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA / Chanovice / sváteční chari-
tativní obchůzka koledníků, výtěžek sbírky je určen 
na dobročinné účely. www.chanovice.cz

5. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka 
pro děti. www.loutky.unas.cz

5. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Horažďovice, sál muzea  / 
od 17 hodin pohádka pro děti. www.muzeumhd.cz

6. 1.>DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL / Horní Planá / hry, 
písničky a dovádění nejen pro hornoplánské děti 
od 14 hod. v restauraci Bowling. www.horniplana.cz

6. 1.>15 KM ŠUMAVOU / Špičák a okolí / veřejný lyžařský 
závod. www.zelezna-ruda.cz

7. 1.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / život vlků 
ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva 
venkovní expozice, od 13 hod. www.npsumava.cz

9. 1.>PĚŠÍ POCHOD K UCTĚNÍ A ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY 
A ŽIVOTA V POŠUMAVÍ / Chanovice / v 8.30 hodin 
start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD 
v Chanovicích. www.chanovice.cz

12. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

13. 1.>PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES / Horažďovice, 
KD / od 19 hodin. www.horazdovice.cz

13. – 14. 1.>ÚZEMNÍ KLASIFIKAČNÍ ZÁVODY / Špičák, Ski & 
bike / www.spicak.cz

16. 1.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

16. 1.>SOUSEDSKÁ VÝPOMOC / Svinná Lada, IS / povídání 
o ptačích sousedech a možnostech, jak jim pomoci, 
od 10 hodin. www.npsumava.cz

17. 1.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / po 
okolí s povídáním o historii, místopise a přírodních 
poměrech, sraz v 9.30 hod. u SEV. www.npsumava.cz

17. 1.>PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU / Železná Ruda 
a okolí / na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký 
Ostrý, zakončení v Hamrech. www.penzionhabr.cz

18. 1.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

18. 1.>NA SNĚŽNICÍCH V OKOLÍ CHALUPSKÉ SLATĚ / 
Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a přírodních 
poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz

19. 1.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

19. 1.>PLES MĚSTA / Prachatice, Národní dům / od 19.30 hodin. 
www.prachatice.eu

20. 1.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

20. 1.>HORNOPLÁNSKÁ BRUSLE / Horní Planá, pláž / od 13 hod. 
zábavné odpoledne na ledě s rychlostními závody 
v mnoha kategoriích, bohatý doprovodný program, 
diskotéka na ledě a ohňostroj. www.horniplana.cz

20. -21. 1.>KAŠPERSKÁ 30 / Churáňov / 7. ročník veřejného 
závodu v běhu na lyžích. www.ski-tour.cz

21. 1.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / život vlků 
ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva 
venkovní expozice, od 13 hod. www.npsumava.cz

22. 1.>A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR / Sušice, KD / divadelní 
představení od 19.30 hodin. www.mestosusice.cz

23. 1.>ŠKRTNĚTE SI, PROSÍM / Sušice, kino / zábavná talk 
show Radka Nakládala se zajímavými hosty, od 
19 hod. www.mestosusice.cz

23. 1.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

23. 1.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hod. www.npsumava.cz

23. 1.>A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR / Horažďovice, KD / 
divadelní představení od 19.30 hod. www.facebook.
com/kdhorazdovice

25. 1.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

25. 1.>NA SNĚŽNICÍCH V OKOLÍ CHALUPSKÉ SLATĚ / 
Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a přírodních 
poměrech, od 10 hod. www.npsumava.cz

26. 1.>SPOLEČNĚ MUZEEM BEZ HRANIC / Alžbětín, IS / 
návštěva v Evropské záchranné stanici netopýrů a 
výstavy o historii lyžování na Velkém Javoru, od 10 hod., 
vstupné 80 Kč. www.npsumava.cz

26. 1.>ZA JELENY A RYSY NA ŠUMAVĚ / Kvilda, NC / Co dělá 
jelen nebo rys v zimě? Poznejme společně život jelenů 
a rysů na Šumavě, program je doplněn o videoukázky. 
Od 15 hodin. www.npsumava.cz

27. 1.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

27. 1.>REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA / Sušice, KD / od 20 hodin. 
www.mestosusice.cz

27. – 28. 1.>ROSSIGNOL DEMO TOUR / Špičák, Ski & bike / 
možnost zapůjčení a vyzkoušení nových modelů lyží. 
www.spicak.cz 

28. 1.>ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – KARNEVAL / Klatovy, 
KD/ dětský pořad Míši Růžičkové plný písniček a tance 
od 15 hodin. www.mksklatovy.cz

30. 1.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

30. 1.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

ÚNOR 2018

1. 2.>NA SNĚŽNICÍCH ,V OKOLÍ CHALUPSKÉ SLATĚ / 
Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a přírodních 
poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz

1. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

2. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka 
pro děti. www.loutky.unas.cz

2. – 4. 2.>S ČT SPORT NA VRCHOL / Lipno nad Vltavou, skiareál / 
závod v obřím slalomu, možnost projet si postavený 
obří slalom, kde vás snímají kamery a po dojezdu 
s vámi udělají rozhovor. www.lipno.info

3. 2.>DĚTSKÝ FARNÍ KARNEVAL / Sušice, KD / www.
mestosusuce.cz

3. 2.>MAŠKARNÍ KARNEVAL / Kašperské Hory, Horský klub / 
od 15 hodin zábavný program pro děti, soutěže, hudba, 
dětská diskotéková show, balonkový modeling, volba 
nejhezčí masky. www.kasphory.cz/kultura

3. 2.>ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY / Železná Ruda, Belvedér / závod 
v běžeckém lyžování klasicky, tříčlenné štafety. www.
zelezna-ruda.cz

3. 2.>NA STOJÁKA / Klatovy KD / začátek v 19 hodin. www.
mksklatovy.cz

3. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

3. – 4. 2.>ÚZEMNÍ KLASIFIKAČNÍ ZÁVODY / Špičák, Ski & 
bike / www.spicak.cz

4. 2.>VELKÁ CENA PLZNĚ / Železná Ruda a okolí / závod v běžec-
kém lyžování volným stylem. www.zelezna-ruda.cz



4. 2.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život 
vlků ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komen-
tovaná návštěva venkovní expozice, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz

6. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

6. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

6. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS / 
na sněžnicích i bez přes Šibeniční vrch a vrch Vinice 
s panoramatickými rozhledy do střední Šumavy 
a Pošumaví, od 10 hod. www.npsumava.cz

7. 2.>ÚČASTNÍCI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY A LEGIONÁŘI Z OKRE-
SU HORAŽĎOVICE / Horažďovice, městské muzeum / 
od 10 hod. přednáší Aleš Červený. www.muzeumhd.cz

7. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – SRÍ LANKA / Kašperské Hory, 
IS / perla Indického oceánu, jeden z nejkrásnějších 
ostrovů světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz

7. 2.>VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / Horská Kvilda / vycházka 
s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, 
sraz v 9.30 hod. u SEV. www.npsumava.cz

8. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

8. 2.>TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA / Kašperské Hory, IS / přijďte 
si vyzkoušet zpracování ovčí vlny, vytvoříte si voňavá 
mýdla, kouzelné víly, zvířátka, kuličky a další tvary, 
od 13 hodin. www.npsumava.cz

9. 2.>SOUSEDSKÁ VÝPOMOC / Svinná Lada, IS / povídání 
o ptačích sousedech a možnostech, jak jim pomoci, 
od 10 hodin. www.npsumava.cz

9. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka 
pro děti. www.loutky.unas.cz

10. 2.>LIPNO ICE MARATHON / Černá v Pošumaví / extrémní 
závod pro ty, kteří chtějí prověřit sebe sama v těch 
nejtěžších podmínkách. www.icemarathon.cz

10. 2.>MASOPUSTNÍ PRŮVOD / Horní Planá / rozmařilé 
masky pod vedením rychtáře tropí v ulicích rozruch, 
začátek v 8 hod. u radnice, večer od 20 hod. masopustní 
veselice v sále KIC. www.horniplana.cz

10. 2.>ŠUMAVSKÁ PYTLOVAČKA / Horní Planá, U kostela 
na náměstí / od 14 hod. zábavné odpoledne ve stylu 
našich babiček, sjezd na pytlích odstartuje šumavský 
silák Rankl Sepp, bohatý program. www.horniplana.cz

10. 2.>ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž / sportovně-
zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají hojsovečtí 
hasiči od 13 hod. www.zelezna-ruda.cz

10. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

13. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

13. 2.>CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA – SUMATRA / Sušice, 
kino / od 17 hodin. www.kinosusice.cz

13. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, 
IS / výprava na sněžnicích i bez přes Šibeniční vrch 
a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do střední 
Šumavy a Pošumaví, od 10 hod. www.npsumava.cz

13. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

14. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – RUMUNSKO / Kašperské 
Hory, IS / cestopisná přednáška Jany Dvorské a Miloše 
Kašpara, promítání foto, od 18 hod. www.npsumava.cz

15. 2.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské 
Hory, IS / tvořivá dílna s netradičním výtvarným pro-
gramem, vlastnoručně si vyrobíte originální dárek, 
od 13 hodin. www.npsumava.cz

15. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

15. 2.>NA SNĚŽNICÍCH V OKOLÍ CHALUPSKÉ SLATĚ / 
Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a přírodních 
poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz

15. 2.>NEZMAŘI 40 LET / Sušice, kino / koncert od 19 hodin. 
www.kinosusice.cz

16. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

17. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

17. 2.>KLATOVSKÝ MĚSTSKÝ BÁL / Klatovy, KD / od 20 hodin. 
www.mksklatovy.cz

18. 2.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / život vlků 
ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva 
venkovní expozice, od 13 hod. www.npsumava.cz

20. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

20. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, 
IS / výprava na sněžnicích i bez přes Šibeniční vrch 
a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do střední 
Šumavy a Pošumaví,  od 10 hod. www.npsumava.cz

20. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

20. 2.>PARTIČKA  – ZÁBAVNÁ SHOW ZNÁMÁ Z  TV / 
Horažďovice, KD / od 19 hodin. www.facebook.com/
kdhorazdovice

21. 2.>SPOLKOVÁ ČINNOST V HORAŽĎOVICÍCH ZA 1. 
REPUBLIKY / Horažďovice, městské muzeum / přednáška 
od 10 hodin. www.muzeumhd.cz

21. 2.>HISTORIE SKLÁŘSTVÍ A RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÉHO 
KORÁLKU / Kašperské Hory, IS / Co to byly páteříky a jak 
se vyrábějí vinuté perly? O historii sklářství na Šumavě. 
Možnost výroby vlastního korálku, od 13 hod. www.
npsumava.cz

21. 2.>V YCHÁZK A NA  SNĚŽNICÍCH  / Horská Kvilda  / 
vycházka okolím s povídáním o historii, místopise 
a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.
npsumava.cz

21. 2.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „“ŽENA VLČÍ MÁK“ / Sušice, 
KD / od 19:30 hodin. www.mestosusice.cz

21. 2.>OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR / Klatovy, KD / www.
mksklatovy.cz

21. 2.>POHLEDY DO  KRAJINY  – ZMIZELÁ ŠUMAVA / 
Kašperské Hory, IS / vyprávění Emila Kintzla o zmizelé 
Šumavě doplněné promítáním historických fotografi í, 
od 18 hodin. www.npsumava.cz

22. 2.>TVOŘÍME Z FIMO HMOTY / Kašperské Hory, IS / 
ozdobte si lžičku, propisku nebo jiný vám milý před-
mět z kovu nebo skla, od 13 hod. www.npsumava.cz

22. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

22. 2.>ŽENA VLČÍ MÁK / Horažďovice, KD / divadlo, od 19 hod. 
www.facebook.com/kdhorazdovice

23. 2.>ZA JELENY A RYSY NA ŠUMAVĚ / Kvilda, NC / Co dělá 
jelen nebo rys v zimě? Poznejme jejich život na Šumavě, 
videoukázky, od 15 hod. www.npsumava.cz

23. 2.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

23. 2.>HURÁ NA SNĚŽNICE / Kašperské Hory, IS / zábavné 
soutěžení na sněžnicích i bez, převážně pro rodiny 
s dětmi, v areálu a okolí IS a SEV, od 10 hod. www.
npsumava.cz

24. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

24. 2.>ŠUMAVSKÝ SKIMARATON / Kvilda / 33. ročník závodu 
v běhu na lyžích. www.skimaraton.cz

24. 2.>LUCIE REVIVAL / Horažďovice, KD / bigbítový průřez 
toho nejlepšího od kapely Lucie, od 21 hod. www.
facebook.com/kdhorazdovice

27. 2.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

27. 2.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, 
IS / výprava na sněžnicích i bez přes Šibeniční vrch 
a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do střední 
Šumavy a Pošumaví, od 10 hod. www.npsumava.cz

27. 2.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

28. 2.>POHLEDY DO KRAJINY – SIKKIM – HIMÁLAJ MEZI 
NEPÁLEM A BHÚTÁNEM / Kašperské Hory, IS / cyklus 
večerních přednášek, promítání z různých koutů 
světa, od 18 hodin. www.npsumava.cz

BŘEZEN 2018

1. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

2. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka 
pro děti. www.loutky.unas.cz

3. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

3. 3.>ŠPIČÁCKÝ PĚTIBOJ / Špičák, Ski&bike / Železná Ruda / 
soutěž pro děti do 14 let o celodenní jízdenku. www.
spicak.cz 

3. 3.>CO U NTRY BÁL  / K latov y, KD  /  od  20  hodin. 
www.mksklatovy.cz

4. 3.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte 
život vlků ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, 
návštěva venkovní expozice, od  13  hod. www.
npsumava.cz

5. – 11. 3.>ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉR-
SKÉHO DIVADLA / Horažďovice, KD / www.horazdovice.cz

6. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

6. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hod. www.npsumava.cz

7. 3.>VÍRA A VYZNÁNÍ V NAŠEM KRAJI V OBDOBÍ 1. 
REPUBLIKY / Horažďovice, městské muzeum / přednáška 
od 10 hodin. www.muzeumhd.cz 

7. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – PORTUGALSKO / Kašperské 
Hory, IS / cestopisná přednáška Petra Dürra s promítáním 
fotografi í, od 18 hod. www.npsumava.cz

8. 3.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské 
Hory, IS / tvořivá dílna s netradičním výtvarným pro-
gramem, vlastnoručně si vyrobíte originální dárek, 
od 13 hodin. www.npsumava.cz

8. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

9. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka 
pro děti. www.loutky.unas.cz

10. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

10. 3.>SÁM SE SEBOU TOUR – MICHAL HRŮZA / Klatovy, 
KD / koncert. www.mksklatovy.cz

10. 3.>JÍZDA PŘES LOUŽI / Špičák, Ski & bike / překonání velké 
louže na čemkoli, nájezdy se zkracují. www.spicak.cz

11. 3.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK / Špičák, Ski & bike / www.
spicak.cz

13. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

13. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, 
IS / výprava na sněžnicích i bez přes Šibeniční vrch 
a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti 
střední Šumavy a Pošumaví. Od 10 hodin. www.
npsumava.cz

13. 3.>NA SNĚŽNICÍCH OKOLÍM KVILDY / Kvilda, IS / výlet 
s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, 
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

14. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – MAROKO A JEHO ŠESTINOZÍ 
OBYVATELÉ / Kašperské Hory, IS / cestopisná přednáška 
Pavla Krásenského s promítáním. Od 18 hodin. www.
npsumava.cz

14. 3.>VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / Horská Kvilda, SEV / Jaké 
jsou tradice na Velikonoce? Umíte si uplést pomlázku? 
Rukodělná dílna od 17 hodin. www.npsumava.cz

15. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

15. 3.>ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO / Kašperské 
Hory, IS / tvořivá dílna s netradičním výtvarným pro-
gramem, vlastnoručně si vyrobíte originální dárek, 
od 13 hodin. www.npsumava.cz

16. 3.>HURÁ NA SNĚŽNICE / Kašperské Hory, IS / zábavné 
soutěžení na sněžnicích (i bez …), převážně pro 
rodiny s dětmi, v areálu a okolí IS, od 10 hodin. www.
npsumava.cz

16. 3.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin 
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

17. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz

17. 3.>FESTIVAL DECHOVEK / Klatovy, KD / od 16 hodin. 
www.mksklatovy.cz

17. 3.>ŠUMAVSKÝ POHÁREK / Špičák, Ski & bike / závěrečný 
závod s ohňostrojem. www.spicak.cz

18. 3.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život 
vlků ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva 
venkovní expozice, od 13 hod. www.npsumava.cz

20. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

20. 3.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS / 
výprava na sněžnicích i bez přes Šibeniční vrch a vrch 
Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední 
Šumavy a Pošumaví, od 10 hod. www.npsumava.cz

21. 3.>PRVOREPUBLIKOVÁ ARCHITEKTURA V HORAŽ-
ĎOVICÍCH / Horažďovice, městské muzeum / od 10 hodin 
procházka s Václavem Trčkou. www.muzeumhd.cz

21. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – ŠUMAVA ČAROVNÁ / 
Kašperské Hory, IS / přednáška fotografa Vladislava 
Hoška s promítáním náladových snímků z celé Šumavy, 
od 18 hod. www.npsumava.cz

22. 3.>TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA / Kašperské Hory, IS / přijďte 
si vyzkoušet zpracování ovčí vlny, vytvoříte si voňavá 
mýdla, kouzelné víly, zvířátka, kuličky a další tvary, 
od 13 hodin. www.npsumava.cz

22. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

23. 3.>ZA JELENY A RYSY NA ŠUMAVĚ / Kvilda, NC / Co dělá 
jelen nebo rys v zimě? Poznejte jejich život na Šumavě, 
videoukázky, od 15 hod. www.npsumava.cz

24. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

24. 3.>ZÁVODY – K.O. SLALOM / Špičák, Ski & bike / www.
spicak.cz

27. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

28. 3.>POHLEDY DO KRAJINY – PŘÍRODA A NÁRODNÍ 
PARKY USA / Kašperské Hory, IS / přednáška Miloslava 
Michny o úchvatné divoké přírodě, o rozmanitých 
geologických útvarech fascinujících barevností, vrs-
tevnatostí i rozlohou, od 18 hodin. www.npsumava.cz

29. 3.>VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA / Kašperské Hory, IS / jarní 
kreativní tvoření pro malé i velké v duchu Velikonoc, 
od 13 hodin. www.npsumava.cz

29. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

30. 3.>VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY / Kašperské Hory, 
kino / na pěti stanovištích budeme vyrábět travní 
hlavouny, zdobit kraslice a perníčky, vytvářet veli-
konoční zápichy do květníků a další velikonoční 
ozdoby, od  13 do  16  hodin. www.kasphory.cz /
kultura

30. 3. – 2. 4.>VELIKONOCE NA ZÁMKU / Chudenice, Starý 
czerninský zámek / oživené prohlídky zámku na veliko-
noční téma. www.zamekchudenice.cz

31. 3.>VELIKONOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA / Kašperské 
Hory / prohlídka s průvodcem, který vás provede 
historií, zajímavými zákoutími a malebnými uličkami 
města, získáte i zajímavé informace o velikonočních 
zvycích a tradicích na Šumavě, od 10.30 hodin. www.
kasphory.cz/kultura

31. 3.>POZOROVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE / Srní / poznejte život 
jelena, srnce i  jiných zvířat ve volné přírodě, sraz 
u Hotelu Vydra ve 12 hod. www.npsumava.cz

31. 3.>BRUTUS / Horažďovice, KD / rocková zábava od 21 hodin. 
www.facebook.com/kdhorazdovice

DUBEN 2018

1. 4.>VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU / Svinná Lada, IS / vycházka 
s poznáváním ptáků a jejich hlasů, od 8 do 12 hodin. 
www.npsumava.cz

4. 4.>DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ / Horažďovice, 
KD / divadelní představení od 19.30 hodin. www.
facebook.com/kdhorazdovice

5. 4.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy, 
sál radnice / od 19 hod. www.mksklatovy.cz

7. 4.>MIG 21 – SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC / Klatovy, KD / 
koncert od 20 hod. www.mksklatovy.cz

7. 4.>SOVÍ NOC / Svinná Lada, IS / Kolik u nás žije sov? Jak 
to, že vidí? Pojďme se seznámit s těmito legendami 
opředenými ptáky, poodhrňme roušku tajemství 
a vydejme se do noční přírody. 18.30–23 hod. www.
npsumava.cz

14. – 15. 4.>ŠAMPIONÁT MAŽORETEK / Klatovy, KD / zemské 
fi nále. www.mksklatovy.cz

18. – 20. 4.>BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN / Klatovy / www.
klatovy.cz

18. 4.>IVO ŠMOLDAS / Klatovy, radniční sál / od 19 hodin. 
www.klatovy.cz

18. 4.>POCTA ZDEŇKU LUKÁŠOVI – PĚVECKÝ SPOLEK 
PRÁCHEŇ / Horažďovice, hotel Prácheň / od 18.30 hod., 
koncert k výročí 90. narozenin. www.horazdovice.cz

21. 4.>OBRFEST / Klatovy, KD / koncert od 19 hodin. www.
mksklatovy.cz

22. 4.>VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU / Svinná Lada, IS / vycházka 
s poznáváním ptáků a jejich hlasů, od 8 do 12 hodin. 
www.npsumava.cz

27. 4.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY  / Alžbětín  – NP 
Bavorský les / zvířecí výběhy (vlci, rysi, pratuři, koně 
Převalského), jeskyně z doby kamenné, Dům divo-
činy. 9.20–13.30 hod., hotovost 5 € na jízdné. www.
npsumava.cz

27. 4.>ZA JELENY A RYSY NA ŠUMAVĚ / Kvilda, NC / Co dělá 
jelen nebo rys v zimě? Poznejme jejich život na Šumavě, 
promítání videoukázek, od 15 hod. www.npsumava.cz

30. 4.>STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC / Chanovice / 
tradiční akce. www.chanovice.cz

30. 4.>ČARODĚJNÝ REJ / Prachatice, náměstí / zábavné 
hry nejen pro děti od 17 hodin. www.prachatice.eu

30. 4.>STAVĚNÍ MÁJE A ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE / 
Horní Planá / od 17 hodin. www.horniplana.cz

Změna programu vyhrazena
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Dílo Karla Klostermanna je stále živé

V roce 2018 si připomínáme několik 

výročí, uplyne sto let od založení Česko-

slovenska, které by mělo být občany dnešní 

České republiky připomenutím naší stát-

nosti. To, že dnes je čeština úředním jazy-

kem tohoto státu, stálo naše předky nemálo 

úsilí. Netřeba popisovat, kolika a jakými 

peripetiemi jsme v historii procházeli. 

Spíše by bylo dobré si připomenout, kdo 

byli ti, kteří se zasloužili o to, že čeština, 

náš mateřský jazyk, se stal i úředním jazy-

kem. Ten, který se o to také zasloužil, bude 

též slavit jedno kulaté výročí. 

Letos si budeme připomínat 170 let od 

narození spisovatele Karla Klostermanna. 

Narodil se 13. února 1848 v rakouském 

městečku Haag/Hausruck, nedaleko Lince. 

V jeho rodném domě na náměstí (č. p. 26), 

se nachází pamětní deska připomínající 

výraznou osobnost, která se zapsala do 

dějin české literatury. Jeho nejlepší díla 

nám připomínají zaniklý život na Šumavě. 

Spisovatel ve svých románech a povídkách 

popisuje přírodu, jaká tu byla ještě za doby 

C. K. monarchie. 

Nelze se nezmínit o jeho třech nejlep-

ších šumavských románech Ze světa les-
ních samot, V ráji šumavském a Kam spějí 
děti. V nich se čtenář dozví, jaký byl život 

šumavských obyvatel před a po velké 

větrné katastrofě v roce 1870 a jak jim 

„zlatý brouček“, dnes tak známý kůrovec, 

změnil život. Rovněž tak v románu Skláři 
čtenář pozná život lidí, kteří žili a praco-

vali v dnes již zaniklé obci Česká Hůrka. 

Spisovatel pocházel (z matčiny strany) ze 

slavného rodu sklářů Abele, kteří vlastnili 

sklárny nejen na Šumavě. Otec Josef byl 

lékař, který v době narození spisovatele 

pracoval pro skláře dnešními slovy jako 

závodní lékař v Rakousku. Po přestěho-

vání rodiny do Sušice prožíval Karel své 

dětství mezi českými kamarády, kde se 

naučil česky. Vzpomínky na dětství popsal 

v románu Robinson na Otavě, kde prožil 

část svého mládí v Žichovicích. Tím, jak 

rodina putovala za otcem, který získával 

práci, měnila místa bydliště. Část života pro-

žil také v Kašperských Horách a ve Štěkni. 

Studia na gymnáziu absolvoval v Písku 

a Klatovech. Přání otce, aby byl lékařem, 

se nenaplnilo, studoval ve Vídni, ale neslo-

žil rigorózní zkoušky. V roce 1871 se stal 

v Žamberku vychovatelem a posléze pra-

coval jako suplent v Plzni na německém 

reálném gymnáziu, kde vyučoval francouz-

štinu až do svého penzionování v roce 1908. 

V době svého mládí, kdy navštěvoval pří-

buzné v dnešním Srní, čerpal od sedláků 

a dřevorubců inspiraci k jeho nejhezčím 

šumavským románům. 

Spisovatelem byl velmi aktivním, za život 

napsal asi 150 románů a povídek. Mimo 

prvního díla Heiteres und trauriges aus 
Böhmerwald, které napsal německy, psal 

už jen česky. Proto nebyl více jak sto let 

znám v německy mluvících zemích. Čás-

tečně za to mohl narůstající německý naci-

onalismus, který začal sílit i na Šumavě. 

Sám spisovatel byl málem suspendován 

v plzeňském gymnáziu za román Za štěs-

tím. Jeho román Na horké půdě popisuje, 

kterak byli Češi přinuceni k poněmčování. 

Proto také po roce 1907 přestává jezdit na 

Šumavu a začíná poznávat jižní Čechy, kde 

byl inspirován k napsání románu Mlhy na 
Blatech, který byl v roce 1943 zfi lmován. 

Jeho život končí ve Štěkni v roce 1923, je 

pochován v Plzni. 

Dílo Karla Klostermanna je nám, milov-

níkům Šumavy, stále živé, z něho lze čerpat 

poznání, jaký život vedli lidé trvale žijící 

na Šumavě. V jeho knihách naleznete také 

detailní popisy krásné šumavské přírody, 

která byla bohužel dílem devastovaná kůrov-

cem i lidskou nenasytností. Dnešní čtenáři 

si mohou přečíst jeho knihy i v němčině, 

což nebylo téměř sto let možné, protože 

se nepřekládaly. Tím, že je o jeho knihy 

zájem, stále se vydávají a prodávají, stojí 

za to si některou z nich přečíst a zamyslet 

se nad tím, co nám chtěl spisovatel sdělit, 

jak moc jsou i dnes po více jak sto letech 

jeho knihy aktuální. V únoru se ve Stu-

dijní a vědecké knihovně v Plzni uskuteční 

přednáška o Karlu Klostermannovi. Termín 

akce bude zveřejněn v průběhu zimy na 

www.svkpk.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Václav Sklenář, 
Karel Klostermann – spisovatel 

Šumavy z. s.


