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Název Winterberg (Zimní hora) původně možná označoval místo,
kde dlouho ležel sníh – zimy zde dosud bývají skutečně dlouhé.
Doložena je ale i spojitost s bavorským klášterem Windberg, jehož
představení založili jižně od Vimperka dodnes existující osadu
Klášterec. Město vzniklo jako kolonizační osada, nad níž Purkart 
z Janovic vybudoval v letech 1260–1263 hrad. Roku 1423 vypálili
osadu husité, v roce 1479 ji král Vladislav Jagellonský povýšil 
na město. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Jeden z nejhezčích domů, který je zároveň i nejstarší, se nazývá
U Jelena. Pochází z roku 1415 a na průčelí má obraz jelena
přecházející v plastiku.
Pokračování na str. 4...

Historické město Prachatice, nazývané rovněž „branou do srdce
Šumavy“ nebo „perlou na Zlaté stezce“, bylo založeno na přelomu
13. a 14. století. Historické jádro města, které bylo v roce 1981
vyhlášeno městskou památkovou rezervací, tvoří prstenec
dvojitých městských hradeb (ty zde byly potřebné kvůli častým
nájezdům) a domy na náměstí i v přilehlých uličkách, které si
uchovaly svou renesanční podobu. Městu bylo uděleno ocenění
Historické město roku 2002.
V roce 1382 získaly Prachatice právo solného skladu a od té doby 
od nich ostatní města musela sůl kupovat, což přinášelo značný
blahobyt. Až Habsburci nařídili dovoz soli z Rakouska a slavná
Zlatá stezka se zastavila. Pokračování na str. 4...
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Tuláci na Šumavsku     Objevujte Jižní Čechy    Prácheňsko    Jarní a letní akce na Šumavsku

PRACHATICE – město na Zlaté stezce VIMPERK – město knihtisku

VOLARY – dřevěné srdce Evropy
Volary se nacházejí v nejspodnějším cípu jihu Čech, v jihozápadní
části kraje 16 km od Prachatic. Leží při Teplé Vltavě na Šumavě 
a dnes jsou největším městem Šumavy. Na každém kroku je znát,
že to byl kraj s bohatou, ale i krušnou historií. O místních se říká,
že jsou povahově zvláštní, nedůvěřiví vůči novým podnětům,
neradi se vdávali a ženili mimo své území, ale historicky bývali
velmi neústupní. 

Po válce byli všichni původní obyvatelé vysídleni a přišla sem
všehochuť nových lidí, na které se již toto hodnocení nevztahuje.
Dnes jsou Volary největším železničním uzlem Šumavy, strategicky
se sem vlaky sjíždějí ze všech světových stran a stejně tak se odtud
dá všemi směry odjet. Město leží na území CHKO Šumava 
a na hranici NP Šumava. Dnešní městská zástavba je zasazena 
do kotliny Teplé Vltavy severně od řeky, okolo Volarského potoka. 
Pokračování na str. 4...
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Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je příspěvková organizace
Jihočeského kraje, která koordinuje a řízení cestovní ruch v celém kraji. Vytváří
podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu a vykonává funkci
krajského destinačního managementu pro destinaci Jižní Čechy. Má za úkol
vytvářet, řídit, koordinovat a rozvíjet atraktivní turistickou nabídku regionu 
a následně ji prezentovat na domácím i zahraničním trhu.

CESTA BOLESTNÝCH KAMENŮ

Hmatatelným dovršením neobvyklého
záměru bylo vybudování tzv. křížové cesty
moderního člověka, která našla své místo 
v krajině Píseckých hor. Vychází ze symboliky
křesťanské křížové cesty a jejího poselství –
čtrnáct bolestí – čtrnáct zastavení směřujících
k vrcholu  –  zastavení Naděje.

Rozhledna Jarník
Jarník stojí na vrchu Jarník (606 m n.m.) asi 
2 km nad městem a slouží zároveň jako
vysílač. 
Rozhledna Velký Kamýk
Rozhledna je postavena pod vrcholem Velký
Kamýk v nadmořské výšce 515 m n.m. 
Písecká nevěsta
V Písku se tak říká věži centrálního kostela,
která kdysi sloužila městu jako dozorný bod,
jak před nepřáteli, tak i požáry.

POZNEJTE VODŇANY

Vodňany jsou město v okrese Strakonice,
leží cca 30 km severozápadně od Českých
Budějovic na řece Blanici. 

Název města je odvozen od jeho polohy 
v oblasti mokřadů při dolním toku řeky
Blanice. Původní pojmenování Vodná
znamenalo místo, kde bývala voda v každé
roční době.

Z kotlíku Jihočeské centrály cestovního ruchu

Vyberte si nedělní výlet

PÍSECKÉ ROZHLEDNY

U nás si dovolenou užijete!
Krajina kouzel, to je Šumavsko. 

Jihočeská Šumava je krajina hlubokých lesů Národního parku
Šumava a polí, kde v lukách fouká klidný vánek. Jihočeské
Pošumaví je krajina lidí, kteří ji milují a pečují o ni. Je to tradiční
venkovské území se zemědělskou tradicí, výrobou a nabídkou
místních produktů. 
Šumavsko je krajina měst a romantických zákoutí. Země
mírných kopců a výhledů připravená k toulání a objevování.
Místo historie, malebných vesnic a úchvatné lidové archi-
tektury s bohatou nabídkou tradičních lidových slavností 
a zvyků. 
Prozkoumejte tento podmanivý kraj na kolech nebo pěšky,
ubytujte se přímo v rukodělném minipivovaru Pivovar Prachatice
či v oceněném "Penzionu roku 2019" Bed&Bike Prachatice nebo
přímo pod sjezdovkou na Dobré Chatě. Zažijte český venkov 
U Vyšaty a kochejte se šumavskými panoramaty ze Stodoly 9 či 
z Penzionu U Černého kohoutka. Ubytujte se přímo na farmě
nebo přijeďte i s koňmi do Farmy Malenice. Atmosféru kraje 
v předhůří Šumavy naleznete v Penzionu Ekostatek Michalov.
Odpočiňte v jediných konopných lázních ve střední Evropě 
v Městském hotelu Bobík nebo vypněte od civilizace v Šumavské
maringotce. Míříte přímo na Šumavu? Chata Kvilda leží v jejím
centru, stejně tak jako hotel Churáňov na Zadově nebo
Apartmány Kubovka 63 v Kubově Huti a do Penzionu Klášterský
mlýn v Rejštejně můžete vyrazit i kempovat a exkurze 
do přeměny venkovského stavení a pohled do historie zažijete 
na statku v Marčovicích nebo na farmě Výrov. 
Vstupte do ráje, země bohaté na zážitky, tradice, dobré jídlo,
aktivní vyžití i místa pro relaxaci a odpočinek.

Poznejte, jak se žije na Šumavsku
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Celková délka trasy Husinecká NS: 
12 km (cca. 4 hodiny) 
Vhodné pro děti věku 0 - 12 let 
Roční období: léto 
Stezka je vhodná pro kočárky,
odrážedla, kola 
V okolí: koupaliště v Husinci
(souřadnice: 49.0533206N, 13.9937503E) 
Parkování: parkoviště Výrov
(souřadnice: 49.0531825N, 13.9943556E)

Husinecká naučná stezka 
Tento okruh není jen o ponaučení,
mnohem hlouběji Vás zasáhne okolní
krajina i výhled na menší, o to však
malebnější Husineckou přehradu.
Projděte se místy, kudy možná kráčel i
slavný Mistr Jan Hus. Začínáme v
Husinci. 
Z autobusového nádraží vyrazíme směrem
na jih proti toku řeky Blanice. Po dvou
kilometrovém úseku se zastavíme u
Husinecké přehrady, přes jejíž hráz řeku
překonáme, shlédneme dolů na rozlehlou
vodní plochu a představíme si, jak asi
vypadala řeka, než byla spoutána
kamennou stěnou. 
Nyní je na čase vykročit na další cestu.
Stezka nás povede kolem města Husinec,
na něž se nám co chvíli otevře výhled,
přiblížíme se až k sousední vesnici
Těšovice, kde se naše stezka stočí a vrátí
nás do říčního údolí. Pomalu se vrátíme
do městečka z druhé strany, než jsme je
opustili a jelikož nám začíná kručet v
břiše, je na čase zamyslet se nad obědem.
Po nevšedním výletě je potřeba doplnit
chybějící energii a proto všechny zcela
jistě potěší naše doporučení, kde
poobědvat. Oním místem je restaurace a
pivovar Prachatice, rozhodně se vyplatí
krátkou jízdu absolvovat, protože
dostanete možnost ochutnat nejen velké
pivo z malého pivovaru, ale i chutně a
vydatně pojíte. Jelikož je dobré po jídle
alespoň krátce odpočinout, nevyrážejte
hned kvapem k domovu, ale určitě se
zajděte podívat do unikátního Areálu
lesních her. Děti se vyřádí do sytosti a
věřte tomu, že i dospělí zde najdou
nejednu atrakci, která je osloví. 

Základní informace: 

Tip na jídlo a ubytování 
Pivovar Prachatice nabízí jak výborné
jídlo, tak útulné ubytování v jejich
moderně vybaveném penzionu. 
Adresa: Horní 174, Prachatice

3  V Ý L E T Y
T U R I S T I C K O U  O B L A S T Í  Š U M A V S K O

Celková délka pěší trasy: 5,5 km
 (cca. 2 hodiny) 
Vhodné pro děti věku 0 - 12 let 
Roční období: léto 
Trasa vhodná pro terénní kočárky 
a odrážedla 
Parkoviště v Libínském Sedle
(souřadnice:48.9761303N, 13.9891706E) 
v okolí: kostel sv. Anny v Libínském
Sedlo, Libínská lípa svobody, památný
strom na návsi v Libínském Sedle 
Parkování v Křišťanovicích
(souřadnice:48.9644425N, 13.9474192E) 

Libínské Sedlo
To není jen blízko k známé rozhledně, v
okolí je toho mnohem více, proto se
vydáme na malebnou procházku údolím
potoka. 

Na cestu se vydáme z parkoviště ve
vesnici Libínské Sedlo. Projdeme se
stezkou po levém břehu Farského potoka.
Budeme sledovat jeho tok až k vesničce
Albrechtovice. Zde naší trasu protne Zlatá
stezka, vykročíme dále směrem k
rozcestníku Pod Perlovicemi. Na vaší
trase neminete Hornickou naučnou
stezku Albrechtovice, kterou rozhodně
projděte, je to jen krátká procházka po
místech, kde se těžilo zlato, třeba budete
mít štěstí a na stezce nějaký ten kousek
najdete. 

Až budete mít kapsy plné k prasknutí,
vydejte se po Zlaté stezce dále k již
zmiňovanému rozcestníku a od něj hurá
do Libínského Sedla. Přímo v Libínském
Sedle se můžete lehce občerstvit v
místním kiosku, pokud jste ale po
vycházce hladoví jako vlci, rozhodně
neprohloupíte když se za obědem
vypravíte do blízkých Volar, kde vás
zveme do restaurace Hotelu Bobík. Po
vydatném jídle si na odpoledne zasloužíte
trochu odpočinku, proto popojeďte jen 5
km k přírodnímu koupališti
Křišťanovický rybník, který své jméno
dostal podle své křišťálově průzračné
vody. 

Základní informace:

Tip na jídlo a ubytování 
Městský hotel Bobík nabízí mimo
restauraci i poklidné ubytování, konopné
lázně a vlastní minipivovar. Adresa:
Náměstí 325, Volary

Celková délka pěší trasy: 13 km (cca.
4,5 hodiny), na Boubín + 4,5 km
Vhodné pro děti věku 7 - 15 let 
Roční období: léto i zima 
Parkoviště na nádraží ve Vimperku
(souřadnice: 49.0553944N,
13.7915878E) 
restaurace Hotel Kristián - Kubova
Huť 

Vimperk - Kubova Huť  
Máte chuť na celodenní výlet? Pak je
trasa z Vimperka na Kubovu Huť přesně
pro vás. 
Pokud nedorazíte vlakem, necháte auto
na parkovišti u vlakového nádraží ve
Vimperku a vydáte se po červené tu-
ristické značce do Pravětína, vesničky
s poetickým názvem a malebným oko-
lím. Po zelené lesnické cestě z Pra-
větína, projdeme hlubokými, šumavs-
kými hvozdy až k rozcestníku na Ku-
bohuťské cestě. A tady jsou dvě mož-
nosti, pokud nás již kupředu pohání
hlad, pokračujeme po stejné značce
přímo do Kubovi Huti. Pokud se cítíme
naladěni spíše na výhled do kraje,
opustíme lesnickou stezku a vyrazíme
na nejvyšší rozhlednu české strany
Šumavy Boubín. Po cestě vzhůru nás
povede červená turistická značka, ta
vede až pod Boubínskou rozhlednu. 
Věřte, že výhled za trochu té námahy
stojí a proto určitě vystoupejte i těch
pár dřevěných schodů! Dokážete je
spočítat? Jakmile se vynadíváte do
dáli, vyrazte po modré turistické znač-
ce do Kubovy Huti. Cestou ještě nara-
zíte na několik rozcestníků, přesto
modrou neopouštějte, dovede vás k
zaslouženému cíli, vynikajícímu obědu
v restauraci Kristián, dát si můžete
tradiční šumavská jídla a pokocháte se
i malebným výhledem. Součástí restau-
race je i herna pro děti. Pak už vás vaše
nohy zanesou rovnou k vlakovému
nádraží Kubova Huť. Odkud každé dvě
hodiny odjíždí vlak do Vimperka přímo
k vašemu vozu. 
Kdy jste naposledy sledovali šu-
mavskou krajinu z okénka vlaku?
Tenhle výlet si rozhodně nenechte ujít! 

Základní informace:
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Pokračování ze str. 1
VOLARY – dřevěné srdce Evropy
Najdeme zde staré dřevěné alpské chalupy a tento kontrast ještě
umocňuje skutečnost, že od počátku 14. století tudy procházela
proslulá Zlatá stezka, vedoucí z Pasova do Prachatic. Husitské
války a následná poválečná léta, kdy se krajem potulovaly tlupy
žoldnéřů a přepadávaly kupce (jedna z nich sídlila na hradě Hus
 6 km od Volar), přerušily rozmach obchodu na Zlaté stezce. V
budovách s částečně kamenným přízemím byla pod jednou
střechou soustředěna obytná i hospodářská část. Od roku 1995
jsou tyto stavby chráněny v rámci vesnické památkové zóny. V
roce 1863 zasadil městu velkou ránu požár. Vypukl večer v jednom
z chlévů a ve velmi krátké chvíli zachvátil polovinu města. Oheň
pohltil 59 domů, kostel i školu. V dobových dokumentech se
uvádí, že záře z požáru byla patrná na noční obloze až v
rakouském Linci. Den po požáru byly zbytek města a spáleniště
navíc zasaženy ničivou bouří a rozvodněným potokem. Zničení
poloviny města však nastartovalo jeho rychlou obnovu a další
rozvoj. Nově budované stavby již nebyly celodřevěné roubené, ale
jako stavební materiály častěji převládaly kámen a cihly. Podle
zažité tradice je jméno města německého původu a je odvozené od
lesů, které město obklopují, jiní vyznávají teorii o volařích, tedy
chovatelích dobytka. Další verze odvozuje název od Andrease
Wallera, prachatického radního, jenž měl údajně tato místa
kolonizovat.

Pokračování ze str. 1
PRACHATICE – město na Zlaté stezce
Město ale žilo dlouho z činnosti soumarů (německy Säumers)
neboli obchodníků pracujících na objednávku vrchnosti, o nichž
se mnohé dozvíte v interaktivní expozici v městském muzeu. Díky
Zlaté stezce se Prachatice zařadily mezi města královská a
vzkvétala bohatstvím a výstavními domy, z nichž mnohé zde
zůstaly zachovány v původní kráse. Náměstí zdobí kašna se
sochou Spravedlnosti. Renesanční památkou je Stará radnice,
vyzdobená technikou chiaroscuro. Malby pod střešní římsou
znázorňují osm lidských ctností: trpělivost, opatrnost, lásku,
spravedlnost, víru, naději, statečnost a střídmost. 
Nová radnice pochází z roku 1903 a zdobí ji podlouhlé sgrafito pod
okny znázorňující soumarskou karavanu na cestě z Pasova do
Prachatic. Od středověku procházela jižní částí Čech a Podunajím
tzv. Zlatá stezka. Byla příkladem komunikace, která přinášela
život celým rozsáhlým oblastem sousedících středověkých států:
Pasovskému biskupství a Českému království. Proudilo po ní
nejen zboží, ale také myšlenky a kultura kolonistů, kteří osídlili
nehostinný pohraniční hvozd a vdechli mu tak život. Dnes stojí za
prohlídku interaktivní expozice Zlaté stezky v renesančním
domě čp. 10 v Prachatickém muzeu.

Pokračování ze str. 1
VIMPERK – město knihtisku
Historická část leží na skalnatém ostrohu nad řekou Volyňkou,
která dnes teče spíše jako potok, ale historicky město z jihu
chránila. Centrum tvoří již zmíněné silně svažité velké náměstí
(náměstí Svobody) s radnicí, městskou věží a kostelem Navštívení
Panny Marie, síť ulic kolem Pivovarské ulice a městský park.
Zvonice stojí samostatně mezi dvěma řadami domů; byla
postavena kolem roku 1500 a zdobí ji dva novodobé zvony: zvon
Maria Hilf opravený v roce 2010 a o tři roky mladší zvon Inocenc,
pojmenovaný podle patrona města sv. Innocenta. V kostele v pravé
boční kapli leží skleněná rakev s ostatky tohoto světce, jenž byl
umučen ve 4. století n. l. Ostatky získala vimperská farnost složitou
cestou díky vimperskému rodákovi Janu Squorovi. Darovací listina
byla vyhotovena v Římě a ostatky sem slavnostně převezeny už v
roce 1768. Další zvířecí znamení nese dům U slona, v němž se
narodil jeden z nejvýznamnějších rodáků, tiskař Johann
Steinbrener. Vimperk byl po Plzni patrně druhým českým městem,
kde se tiskly knihy. Na tiskařskou tradici navázala v 19. století
právě Steinbrenerova tiskárna. Vimperk je nazýván branou
Šumavy a také městem Zlaté stezky.

Městský znak má uprostřed čtyři jedle, z nichž dvě prostřední jsou
vyšší: symbol má dokládat, že Volary měly vždy právo v lesích volně
pást dobytek a kácet stromy. Znak byl městu udělen 30. dubna 1871
císařem Františkem Josefem I., jenž přidělil místním statut města.
Za návštěvu stojí Volarské muzeum v jednom z historických
volarských roubených domů. Kromě stálých expozic Pochod smrti,
Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka a Střípky z historie je zde ke
zhlédnutí i nová výstava Křížové cesty.



Kraselov -malebná vesnička nedaleko Strakonic (cca 9 km). Přímo v obci se nachází kostel sv. Vavřince, v němž se ukrývala vzácná a
pověstmi opředená truhla z doby Karla IV. Na návrší za vsí je krásný poutní kostel sv. Anny. 
Hoslovice - rozhledna, hned za vsí se nachází unikátní vodní mlýn Hoslovice. Během roku se tu koná několik akcí. Např. Velikonoce na
mlýně, stavění máje, den mlynářů, den řemesel, dožínky, posvícení a další. 
Dobrš - kde stojí krásná církevní památka – kaple sv. Jana a Pavla. Dále kostel kostel Zvěstování Panně Marii a tvrz. Ve tvrzi je možné
navštívit galerii CoCo.
Čestice - zde se nachází a za prohlédnutí stojí zámek, zřícenina tvrze, rozhledna a určitě také Kalvárie, vrch který byl poutním místem
zřejmě již v r. 1626. V lese za kaplí je ukrytá novodobá poustevna.
Krušlov - v nenápadné vísce se nachází unikátní dílo lidové tvořivosti – Machův včelín. Nádherné malované včelí království, které se jen
tak nevidí. Určitě se tu zastavte!
Volyně - najdeme tu mnoho památek a zajímavostí, stejně tak jako míst pro relaxaci. Přijíždíme kolem židovského hřbitova. Na náměstí
se nachází stará renesanční radnice s expozicí o historii města. V prostorách tvrze dnes najdeme Městské muzeum. Stálou expozici
doplňují krátkodobé tématické výstavy. Venkovní prostor před tvrzí se využívá i pro kulturní akce. Nejzajímavější církevní památkou je řadí
kostel Všech Svatých nebo kaple Anděla Strážce v lese nad městem. Osvěžení nabízí volyňské koupaliště – prvorepubliková plovárna, která
je dnes národní kulturní památkou. 
Helfenburk - zřícenina gotického hradu byla založen ve 14. století rodem Rožmberků. Nachází na zalesněném vrchu Malošín nedaleko
Bavorova. Součásti hradu je 18 metrů vysoká Velká věž kruhového tvaru. Hrad je přístupný veřejnosti a jeho návštěvu vřele doporučujeme.  
Po prohlídce se vydáváme do města Bavorov. Nachází se cca 6 km odsud. Ve městě stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prohlédnout si
můžete také expozici „Malé světy“.
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Poznejte všechny krásy jižního Prácheňska 
Poutní kostely, rozhledny, malebný venkov i historická městečka

Jižní Čechy patří k nejatraktivnějším turistickým regionům Česka.
Rozkládají se v jižní části republiky při hranicích s Rakouskem a
Německem, a tak je můžete pohodlně navštívit při cestě z Vídně, Lince
nebo Pasova do Prahy. Zdejší metropolí jsou České Budějovice a k perlám
architektury patří i starobylé město Český Krumlov (na seznamu UNESCO)
nebo Hluboká nad Vltavou s nádherným novogotickým zámkem. Jižní
Čechy představují tradiční turistickou oblast, kam jezdí individuální
návštěvníci, konají se zde různé kongresy a firmy sem vysílají
zaměstnance na cesty za poznáním. Fungují zde kvalitní ubytovací
zařízení, doplněná o širokou nabídku místních gastronomických specialit.
Pobytový komfort umocňuje atmosféra rozmanitých kulturních,
sportovních a společenských akcí - www.jiznicechy.cz.

Zdroj a další informace: www.jiznicechy.cz

Vodňany - historické centrum města bývalo obehnáno hradbami, které se
zachovaly i do dnešní doby. Najdeme tu i hradební bašty. Na náměstí se
nachází informační centrum, kde získáte tipy na zajímavá místa ve městě
i v okolí a samozřejmě i suvenýry. Doporučujeme prohlídku městského
muzea a galerie. Dále za návštěvu určitě stojí Rybářské muzeum, které se
nachází v budově Střední rybářské školy. Malebné zákoutí u mlýnského
náhonu se říká „Vodňanské Benátky“. V proudu se točí několik mlýnků a z
kamenného můstku na ně dohlíží sv. Jan Nepomucký. Udělejte si tudy
procházku. Třeba ke středisku MEVPIS.

Vítejte v Prácheňsku a užívejte si jej všemi smysly…

Pojďte s námi tvořit noviny!

Máte co říct?
Dějí se ve vašem okolí zajímavé věci, 
které budou ostatní bavit a zajímat?

Chystáte akci a chcete, aby se o ní vědělo?

Chcete se stát členem PRO Šumavska, z.s?

Chcete být vidět? 
Kontaktujte nás na:

sochorova@prosumavsko.cz
korousova@prosumavsko.cz
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Prácheňsko je území s bohatou historií, se spoustou drobných
památek, s tajemnými hrady a vznešeně vzhlížejícími zámky. 
Živý region, který má mnoho podob a tváří - malebné vísky s
udržovanými lidovými zvyky a tradicemi, ale také zapadlé hájovny
uprostřed šumících lesů plných borůvek a hub, či kvalitní řemeslné
výrobky a služby oceněné certifikátem "regionálního produktu –
Prácheňsko". Krajina protkaná rybníky, lesy a voňavými loukami
nabízí prostor pro mnoho sportovních aktivit i pro trávení klidné
dovolené. Prácheňskem cválejte na koni, plujte lodí po Otavě, jezděte
na kole po značených cyklostezkách, jako pěší turista se procházejte
ve stínu staletých dubů po poutních stezkách. Osvěžte se pivem z
regionálních pivovarů, ochutnejte speciality z ryb nebo navštivte
některou z kulturních akcí.
Zveme Vás do regionu, který je atraktivní pro všechny. Každý si tu
najde to své. Na svých toulkách krajem objevíte mnoho technických a
historických památek, také studánky, léčivé prameny. Poznávejte
Prácheňsko všemi smysly a nechte se unést.

„Putování za Prácheňskou perlou“ aneb s rusalkou Blaničkou a
vodníkem Otíkem z Protivína až do Volyně.
V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území
Prácheňska, pobývají pohádkové perlorodky. 

Vodní bytosti jsou na ně hrdé a pečlivě je ochraňují a střeží. Na starost
je dostává vždy ta nejpečlivější z rusalek. Protože místní mají rádi svůj
půvabný kraj, těší je, když jej přicházejí anebo přijíždějí poznávat
návštěvníci odjinud. Proto se rozhodli, že k tomu i sami pomohou.
Rusalky dostaly za úkol, aby roznášely perly pohádkové perlorodky
tam, kde si je zájemci budou moci opatřit, a ještě k tomu poznat
zajímavé turistické cíle. 

O turistické oblasti Prácheňsko
Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje, u hranice s krajem Plzeňským, a zahrnuje
mikroregiony Protivínsko, Vodňansko, Strakonicko a Volyňsko. 

Pohádkovými příběhy o zajímavých místech regionu se
návštěvníci seznámí s rusalkou Blaničkou a vodníkem Otíkem,
kteří se stanou jejich průvodci na cestě po Prácheňsku.

Stačí navštívit alespoň čtyři z mnoha zážitkových cílů na území
Prácheňska a za návštěvu sbírat na putovní kartičku razítka. Při
návštěvě posledního čtvrtého místa, získají účastníci kromě
razítka i poklad v podobě jedinečné Prácheňské perly a sady
kytiček, kterými si mohou svoji kartu s rusalkou či vodníkem
dozdobit a vytvořit si tak originální suvenýr z cest.
Aktuální seznam partnerů zapojených do Putování za
Prácheňskou perlou je k dispozici v informačních centrech
nacházejících se v turistické oblasti Prácheňsko, u zapojených
partnerů či na oficiálních webových stránkách oblasti
www.prachensko.eu
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Dnešní dobu provází vyspělá technika, která ulehčuje život lidem ve
velkých městech, ale i v malých vesnicích. Stále však existují místa, kde
se od moderních technologií můžeme oprostit a vrátit se v čase. Farmy,
muzea, nebo místa kde vznikají tradiční produkty. Místa, která jsou
dostupné a navozují jedinečnou atmosféru. Šumavsko nabízí širokou
škálu pohádkových míst a tradičních akcí. Venkovská turistika je
vhodná pro všechny a víte co? Cestou zpět se potkáte.

Další tipy na na venkovské toulání najdete na 
https://www.sumavsko.cz/turisticke-cile

V další části vás zveme na 
"Venkovskou turistiku" 

Seriál tématické výlety

Zdroj a další informace: www.sumavsko.cz

Muzeum venkovského života
Předslavice, okres Strakonice
Kontakty:
Adresa: Předslavice 19, 387 01 Volyně
Telefon: +420 383 372 437
E-mail: liva@liva.cz
www.livamuzeum.cz

Ky.By. zahrada
Chlumany, okres Prachatice
Kontakty:
Adresa: Chlumany 60, Vlachovo Březí
Telefon: +420 602 328 400
E-mail: obec@chlumany.cz
www.kyby.cz

Obecní pec na chleba Lenora
Lenora, Prachatice
Kontakty:
Adresa: Lenora 35, 384 42 Lenora
Telefon: +420 722 498 208
E-mail: infocentrum@lenora.cz
www.sumava.net/iclenora

Farma Výrov, prohlídka farmy v 
doprovodu vlídných majitelů a zážit-
kové setkání se šťastnými zvířaty
Kontakty:
Rodinná farma s podnikovou prodejnou
Výrov 21, 384 21 Husinec
www.farmavyrov.estranky.cz

Pražírna kávy Vimperk
"Kávu sami pražíme za 
kvalitu ručíme"
Kavárna a pražírna
Náměstí Svobody 38/14, 385 01 Vimperk
Po-Ne 9 – 18 h
www.prazirnavimperk.cz

Výletní restaurace Vodník
romantické údolí Křesánovského 
potoka vedle bývalé městské plovárny
Stravovací zařízení
K Vodníku 614, 385 01 Vimperk
Otevírací doba aktuálně na webu
www.vimperk-vodnik.cz

Nový projekt vnikl díky spolupráci produkčních skupin okolo
Michala Pilouška (XTERRA, Mezibrány a jiné) a Šimona
Blaschka (Vimperský Majáles, Summer Punk Party a další).
Zajímavý přírodní úkaz, kterým jsou tři blízké vrcholy hor nad
1000 nadmořských metrů jen několik kilometrů od sebe je
inspiroval k vytvoření nové akce, která nemá jen sportovní
význam. Kromě tří běžeckých závodů totiž akce má za cíl
aktivně prezentovat region Šumavska a měst Vimperka,
Volar a Prachatic. Součástí programu bude také živá kultura
nebo akce pro děti. Hlavním motivem je ale samozřejmě sport
v přírodě. Běžci si mohou vybrat ze dvou variant, buď absolvují
všechny tři etapy a zapíší se do celkového pořadí. Nebo si
vyberou jen některé z nich nebo jen jeden závod, kdy tím
logicky nebudou uvedeni v celkovém pořadí. První etapou je
výběh z Vimperka na majestátní Boubín. Trasa povede přes
Trpín na Veselku a odtud už terénem po červené až na Boubín.
Druhá etapa bude startovat z Volarského náměstí a povede
přes místní seníky a samoty k úpatí hory Bobík, na kterou
běžci vystoupají po křivolaké pěšince. Poslední třetí etapa
odstartuje z prachatického Velkého náměstí a po hřebenové
pěšince přes Lázně svaté Markéty vyvede běžce k rozhledně
na vrcholu hory Libín. Celý závod bude koncipován jako
„pojízdný cirkus“, který v každém hostitelském městě nabídne
celodenní program pro celou rodinu. Víc informací zájemci
najdou na www.3vrcholy.cz.

3 Vrcholy Šumavy
3 dny, 3 města, 3 vrcholy nad nimi – to je nový
etapový závod v běhu do vrchu, 3 Vrcholy Šumavy,
který se bude konat mezi 9. a 11. červencem 2021

Zdroj Michal Piloušek

http://www.farmavyrov.estranky.cz/
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
http://www.facebook.com/minimlekarnaskarez
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Ves Nicov je zmiňována již ve 13. století.
Kostel sv. Martina byl založen v téže době a
dnes se uvádí jako nejvýše položená
románská stavba v Čechách. Románský
vzhled ovšem setřely přestavby v průběhu
staletí. Barokní oltář byl poškozen v roce 2004
krádeží sošek patronů zemědělců. Rovněž se
již sv. Martin nemůže podělit o svůj plášť se
žebrákem, neboť i soška žebráka byla
zcizena. V interiéru nás zaujme třeba
kamenný sanktuář, varhany tachovského
varhanáře Gartnera z roku 1811. Boží hrob
zdobený sklíčky snad ze sklárny na Zlaté
Studni.  Za vsí byl v roce 2005 postaven a
vysvěcen tzv. kohoutí kříž, kopie původního
z roku 1890, který byl poničen a posléze
přemístěn do Kašperských Hor ke kostelu sv.
Markéty. Na kříži vedle Ježíšova těla a trnové
koruny jsou ze silného plechu siluety dalších
předmětů: hřebů, kladiva, kleští, vrtáku,
kopí, halapartny, ruky, která Krista udeřila,
Pilátova džbánu, rukojeti bičů a důtek,
žebříku, lopaty, kalicha, tesáku, houby na
tyči, lucerny.

Tuláci, vítejte na Šumavsku!

Vyzkoušejte také další turistické edice: 
Gastrostezku a Zážitkovou stezku pro
rodiny s dětmi. 
Vše na www.sumavsko.cz

Informační servis ke každé trase
Kde na trase složit hlavu

Turistická informační centra na trase:
IC Javorník, Javorník 54, Vacov, 388433843
info@javornik.cz

Kde se na trase občerstvit

Na webu sumavsko.cz je u všech
zpracovaných tras mapa, detailní popisy cílů
na trase, informační servis a předeším QR
kód, díky kterému si všechny informace
zobrazíte v mobilu.

Pěší trasa č. 1
Z Nicova na Javorník a zpět 
Kouzelná trasa, která může a nemusí mít až 18 km. Projdete se překrásným
údolím a stoupáním na Javorník se vám Šumava a Pošumaví otevře v plné
kráse. 

Délka trasy: 18 km
Nicov – Královský kámen – Javorník (roz.) – Javorník (ves) – Tejmlov – Krankoty – Nicov –
Popelná – Obří hrad – Popelná – Pod Popelní horou – Studenec – Nicov

Stáhněte
si trasu
do mobilu

Cestou k vrcholu Javorníka míjíme pom-
níček nedávné letecké tragédie.

Na vrcholu Javorníka (1 065 m n. m.) stojí od
roku 1938 rozhledna, která nabízí kruhový
rozhled nejen na Šumavu a Pošumaví, ale
třeba i k Alpám nebo na Brdy. Rozhledna
byla, podle projektu Karla Houry, postavena
za 65 dní. Otevřena je za příznivého počasí
celoročně, ovšem mimo sezónu na ni po 201
schodech vystoupáte jen o víkendu a
svátcích.
Cestou od rozhledny ke vsi míjíme
novodobou rotundu sv. Antonína, postavenou
v roce 1940. V samotné vsi stojí od roku 1968
Tůmova socha Karla Klostermanna, který
sem rád jezdil. Dobu první republiky si
můžete připomenout v Domu historie
Javornicka. Památkově chráněná je roubená
chalupa č.p. 29. 

Psychotronik Pavel Kozák zpopularizoval
oblast Javornicka popisem zdejších menhirů.
Najdete tady Měsíční kámen, Sluneční
kámen, Větrný kámen, Mudrc a další. 
Studenec je osada patřící pod Stachy. Téměř
všechny chalupy slouží k rekreaci. Dochovala
se i pěkná venkovská kaplička. Pod vsí
stávala vápenka.

Skalnatému vrcholu Královský kámen 
(1 059 m n. m.) dala jméno pověst o králi a
jeho mocichtivých služebnících. Do jedné ze
skal byla otcem a synem Klementovými
vytesána v roce 1916 kaplička. V roce 2007 zde
byl znovu vztyčen a vysvěcen jáhnem Janem
Pečeným vrcholový kříž, zhotovený
uměleckým kovářem Janem Zoubkem ze
Sušice. Nedaleko od skalní kapličky najdeme
i starý schwarzenberský mezník.

přestavěny na rekreační objekty. Na severní
straně Popelní hory (1 091 m n. m.) je porost
jalovce obecného, chráněný jako přírodní
památka Pod Popelní horou. Asi 50 metrů
nad turistickou cestou je velký blok skály,
který se nazývá podle jisté tvarové
podobnosti V Žábě. Pod kamenem má být
poklad a chodba na Kašperk.

Jedním z nejzajímavějších českých hradišť je
Obří hrad nad Popelnou. Patří mezi nejvýše
položená česká hradiště s nadmořskou
výškou okolo 980 m n.m. Hradiště objevil v
roce 1926 dr. Emanuel Šimek, od kterého
pochází i první popis. Z východní a severní
strany ho obtéká říčka Losenice, od níž se k
hradišti zdvihají příkré svahy. Vyvýšená
akropole je dlouhá asi 170 metrů a je od
severozápadu k jihu dvojitým valem. Ze
západní části, kde bylo nejspíše strážní
místo, je nádherný výhled údolím Losenice
na střední část Šumavy. Hradiště nebylo
trvale osídleno a sloužilo buď k obřadním
účelům nebo k ochraně rýžovníků zlata.
Bývalý mlýn a pila v Popelné byly
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ubytování v soukromí ve třech
plně vybavených
apartmánech

Chánův mlýn Vlachovo Březí

Kontakt: 728745295
email: ChanovaDagmar@seznam.cz
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Město Vimperk otevře
pro veřejnost věž gotické
zvonice, která sousedí s
kostelem Navštívení
Panny Marie na náměstí
Svobody. Jedná se o
jednu z nejstarších
památek svého druhu
na jihu Čech a
návštěvníkům nabídne Autor fotografie : Vladimír Kunc

Vimperská zvonice se v červnu
otevře místním i turistům

Netradiční název vznikl na základě faktu, že se Šumavsko skládá 
ze dvou oblastí, jimiž jsou jihočeská Šumava a jihočeské
Pošumaví. Obě tyto oblasti jsou velmi specifické, diametrálně se
liší svou nabídkou a zároveň se doplňují, čímž má oblast jako
celek z pohledu turisty opravdu co nabídnout.  
Ovšem záměrem bylo vytvořit takový název, který bude neznámý a
právě díky své netradičnosti snadno zapamatovatelný.

krásné výhledy na město. K vidění zde bude zachovalý hodinový stroj a
hlavně tři různě staré zvony. Maria Hilf z roku 1419 je jedním z nejstarších
zvonů v Čechách a byl prohlášen za kulturní památku. Další je umíráček z
roku 1839. Roku 2013 přibyl zvon Inocenc, který vyrobil jeden z posledních
českých zvonařů a složili se na něj vimperští občané a rodáci.
V nově otevřené zvonici si přijdou na své i děti. Bude pro ně připravený
naučný infopanel, na kterém jim skřítek Zvoníček vysvětlí, jak se zvony
vyrábí, dozví se, že každý zvon má určitý tón. Zajímavé poznatky doplní i
zvonkohra, na které si děti zkusí zazvonit na různé druhy zvonků. Zaujme
vás historie zvonice i příběhy vimperských zvonů. Prohlídky jsou
plánovány ve skupinkách po deseti lidech s průvodcem ve vybrané dny,
nebo po předchozí domluvě na informačním centru.
Kromě zvonice se turisté mohou v letošní sezóně těšit na otevření
vimperského zámku, který prošel mnohamilionovou rekonstrukcí, v něm
vzniká i muzeum Vimperska. Chystané nové trasy po městě a okolí ocení
rodiny s dětmi, pro které budou připraveny dřevěné edukativní prvky či
zábavné úkoly. I v tomto roce bude fungovat úniková hra Steinbrenerova
tiskárna a komentované prohlídky města.

20.6. Šumavský pohár MTB 2021 Závod Prachatice jiznicechysportuji.cz
19.6. - 20.6. XTERRA Czech 2021 Závod Prachatice jiznicechysportuji.cz
26.6. Hurá na kola, Vimperk
Červenec
3.7. Enduro race Závod Zadov - jiznicechysportuji.cz/akce/enduro-race-zadov/
31.7. Šumavský MTB maraton Strabag Závod Stachy jiznicechysportuji.cz
Září
11.9. Z vrcholu na vrchol Prachatice - jiznicechysportuji.cz
18.9. Běží celá vesnice Lčovice - jiznicechysportuji.cz/akce/bezi-cela-vesnice-2/
19.9. 12. Atletická neděle Prachatice - jiznicechysportuji.cz/akce/12-atleticka-
nedele/
19.9. Šumavský pohár MTB, Vimperk

Sportovní akce 2021

Zdroj: Město Vimperk

Město, které je právem nazýváno branou Šumavy, se právě připravuje na
letní sezónu. Těšit se můžete nejen na o znovuotevření vimperského
zámku a muzea, ale třeba i na nové pěší trasy nebo prohlídku zvonice na
náměstí. Prohlédnout si můžete na www.virtualtravel.cz/export/vimperk/

Panoramatická prohlídka Vimperka

K nádhernému jihočeskému městu Vimperk dlouhá léta patřily žhnoucí
sklářské výhně a rachot tiskařských strojů. Je to město slavné minulosti a
dodnes si zachovává neuvěřitelnou podhorskou atmosféru. Po staletí ji
tvořili středověcí kupci a sklářští mistři, které sem přivedla slavná Zlatá
stezka. Proč zlatá? A proč na nás budou cestou vykukovat jeleni, růže a
čerti? Pojďte se s námi projít místy, kde se natáčely filmy Božská Ema
nebo Pod jezevčí skálou, a vše se dozvíte.
                                                                                         Zdroj: Výlety s tajenkou

Za tiskaři, čerty a Zlatou stezkou do Vimperka

http://jiznicechysportuji.cz/akce/sumavsky-pohar-mtb-2021-prachatice/
http://jiznicechysportuji.cz/akce/xterra-czech-2021/
http://jiznicechysportuji.cz/akce/enduro-race-zadov/
http://jiznicechysportuji.cz/akce/sumavsky-mtb-maraton-strabag/
http://jiznicechysportuji.cz/akce/z-vrcholu-na-vrchol-2/
http://jiznicechysportuji.cz/akce/bezi-cela-vesnice-2/
http://jiznicechysportuji.cz/akce/12-atleticka-nedele/
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Často se mluví o tom, kolik akcí nebo projektů bylo kvůli covidu
zrušeno, jsou ale i takové, které by bez něj nevznikly - třeba
Parkbouda ve Vimperku. Místní spolek MISSION Vimperk zde
za normálních okolností pořádá Majáles, ten už ale museli
dvakrát přeložit. Když se tak loni stalo poprvé, hledali jeho
členové hned cesty, jak ke kulturnímu a společenskému životu
ve městě přispět jinou cestou. A právě tak vznikla Parkbouda!
Ta se usídlila ve vimperském městském parku. Ten sice leží v
sousedství historického centra města, nebyl ale vyhledávanou
lokalitou. Proto se mu čtveřice vimperských mladíků rozhodla
vdechnout život a vytvořila zde místo setkávání – pro místní i
návštěvníky této osobité části Jihočeského kraje. Během
loňského léta se v parku uskutečnilo 25 akcí - od koncertů
přes divadelní hry, besedy, PechaKucha Night, výstavu nebo
brunch.
Svůj provoz zahájí Parkbouda také letos. Pokud covid dovolí,
stane se tak během června a poběží až do konce srpna.
Programová kostra zůstane podobná jako loni, zároveň ale
organizátoři chtějí při tvorbě dramaturgie využít zkušenosti z
roku 2020. Určitě ale nebude chybět hudba, divadlo, letní
filmové projekce, besedy s osobnostmi, výstava nebo
oblíbená snídaně v parku. Z prozatím potvrzených jmen je
možné zmínit třeba kněze Ladislava Heryána, spisovatele
Jaroslava Rudiše nebo kapelu Povodí Ohře, která v loňském
roce vydala oceňované album Dva trámy na kříž.
Parkbouda ale není jen o kulturních akcích, je také o setkávání.
Pokud k ní zavítáte, je více než pravděpodobné, že zde u
vychlazeného piva nebo domácí limonády potkáte nejrůznější
lidi se zajímavým životním příběhem. Díky své netradiční
lokalitě a atmosféře jí také pravidelně navštěvují lidé z celého
regionu i mimo něj.
Kompletní program i přesná otevírací doba budou upřesněny
na webu parkbouda.cz, případně na jejích sociálních sítích.
Pokud jste zavítali do těchto malebných končin Jihočeského
kraje, neměli byste toto místo v šumavském podhůří minout.

Přes obec Těšovice vedou dvě nově vyznačené páteřní cyklotrasy 
č. 125 Zlatá stezka (z hraničního přechodu s Německem u Českých
Žlebů přes Volary, Prachatice, Bělečskou Lhotu, Běleč, Vodňany až do
Putimi na Písecku) a č. 126 Blanická (z prameniště Blanice u Arnoštova,
přes Husinec a Těšovice do Bělče). Kromě toho vede přes Těšovice a
Běleč také modrá pěší turistická trasa z Husince na hrad Osule a
Vitějovice.
Na území obce Těšovice rozkládající se asi pět kilometrů severně od
Prachatic a v těsném sousedství Husince si mohou návštěvníci
prohlédnout několik místních pamětihodností, z nichž devět je kultur-

Obec Těšovice postavila přístřešky, kde si mohou cyklisté dobít elektrokola

na kraji Bělče," podotýká Miroslav Leffler, starosta obce. Při její opravě odkryli restaurátoři původní nástěnnou
malbu svatého Vojtěcha, která byla zakryta mnoha vrstvami omítek i maleb. Dva nové turistické přístřešky
byly dokončeny v minulých dnech v Bělči a v Těšovicích. Pěší turisté a cyklisté, kteří při svém putování na sever
od Prachatic prochází či projíždějí obcí Těšovice, si v nich mohou nejen odpočinout a schovat se před deštěm, ale
také dobít elektrokola nebo mobilní telefony. Turistickou infrastrukturu doplnily informační tabule instalované
v každé ze tří vesnic obce (Těšovicích, Bělči a Bělečské Lhotě). Seznamují s místními památkami a historií každé
vsi a obsahují také podrobnou turistickou mapu. Celá akce stála 442 tisíc Kč a polovinu nákladů pokryla dotace
Ministerstva pro místní rozvoj.

Těšovice jsou
výborným výchozím

bodem pro vaše
výlety. Vše na

www.sumavsko.cz
nebo www.obec-

tesovice.cz

Les není jen řada stromů vedle sebe. Les je místo, které od pradávna
ovlivňoval člověk svou činností a on svou přítomností působil na
lidské počínání. Je to také místo plné života a právě život lesních zvířat
nás inspiroval k vytvoření několik zastavení, která najdete v Areálu
lesních her v Prachaticích kousek od Lázní sv. Markéty.
Přijďte a vyzkoušejte si rychlost a hbitost veverky, pobyt v ptačím
hnízdě či pavoučí síti. Nahlédněte do útrob mraveniště, prozkoumejte
žabí tůň, procvičte si svou paměť, zahrajte různé hry nebo si jen tak
poležte v dřevěné lenošce s mraky nad hlavou. Průvodcem vám bude
skřítek Pracovníček, který se s vámi podělí o zajímavosti ze života
obyvatel lesa. Areál je volně přístupný po celý rok a vhodný pro všechny
věkové kategorie.
Těšíme se na vás v Areálu lesních her v Prachaticích !

Areál lesních her v Prachaticích

ními památkami. „Zvlášť vynikají štíty místních statků ve stylu
jihočeského selského baroka a letos rekonstruovaná výklenková kap-
lička zvaná U Pannojc z poloviny 18. století na 

PARKBOUDA OPĚT OŽIVÍ
MĚSTSKÝ PARK VE

VIMPERKU

Zdroj: Šimon Blaschko
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Pověsti ze Šumavy

Jeden chlapec z Křišťanova pásl na Boží tělo na Huťských Paštích blízko zříceniny. Pár
ovcí se mu zaběhlo do lesa, a tak je šel odtud vyhnat. Když se přiblížil ke skále, spatřil v
ní veliký otvor. Jakmile tam ze zvědavosti vlezl, spatřil v koutě hromadu zlatých peněz.
Strčil několik zlaťáků do kapes, a protože už bylo k polednímu, sehnal ovce dohromady
a hnal své stádo domů. Když peníze ukázal rodičům, za chvíli to věděla celá ves a hned
všichni běželi k hradu hledat poklady. Marně jim ovčák ukazoval skálu, nikde nic.
Když se venkované zklamaně rozešli, poslední se šoural domů pasáček. Tu uviděl před
sebou malého šedivého mužíčka, který pravil: „Kdyby jsi nikomu o tom pokladu
neříkal, mohl bys být boháčem. Takto zlato zůstane v hoře na další stovku let.“

Mlčeti zlato

Ze sbírky pověstí Dědictví Šumavy autora Ondřeje FIBICHA

Hostinský v Budilově byl náramný střelec a moc dobře to také věděli panští myslivci,
ale šikovného pytláka nemohli dopadnout při činu. Chodili k němu schválně na pivo a
slídili, zda někde na podlaze neuvidí bažantí pírko či chlup ze zajíce. Všecko marně.
Jednou do hospody přišel strejček Králík z Bošic a hned se zamračil, sotva zahlédl
myslivce u stolu. Hostinský poznal, že mu něco chce. Králík se chvíli ošíval, až to z
něho vyhrklo: „Hele, hostinský, půjč mi pušku. Chodí mi nějaká škodná na holuby!“
„Půjčím, proč by ne. Ale už sám nevím, kde ji mám. Vždyť jsem ji měl v rukách před
rokem, když mi krahulík chytal kuřata.“ Odešel pro svou pušku pytlačku do stodoly,
kde ji měl schovanou pod snopy. Protáhl ji hromadou plev, aby se zdála zaprášená,
přimáčkl na ni kus pavučiny. Myslivcům se dravě zaleskly oči, když pušku spatřili, ale
hned zvadli, když uviděli, jak je zašlá. Jen jeden povstal, a jako by žertem vzal pušku z
rukou Králíka, a smál se, že tou jaktěživ tchoře nezastřelí. Natahoval a spouštěl
kohoutek pro zábavu. Hostinský stojí stranou a dělá jakoby nic. Najednou se ušklíbne
a povídá: „Pane fořt, marně se namáháte, mou pušku nezkazíte!“ A vzal mu ji z rukou.
Otevřel okno, namíří, zmáčkne… a rána se rozlehne světnicí! Bylo nabito! Myslivci
vyskočí jak jeleni a nejvíc je udiven fořt, který tolikrát tiskl spoušť, a přece rána
nevyšla. „Pusťte svého psa, pane fořt,“ zdvořile povídá hostinský a stále se usmívá.
Pustili psa, který se za minutu vrátil se zajícem. „Hezky mi to jde, drazí páni, ale jak je
rok dlouhý, nevezmu flintu do ruky,“ dušoval se ostrostřelec. Myslivci ani nedopili a
vytratili se ven a od té doby se hospodě vyhýbali.

Hostinský pytlákem

Xterra Czech 2021
Tradiční sportovní akce, kterou
bezesporu XTERRA je, se vrátí do
Prachatic i v roce 2021. Od 18. do 20.
června se již po 18. uskuteční v
městu pod Libínem světový pohár v
triatlonu.

Na tento nejstarší závod v Evropě každoročně
přijíždí stovky triatlonistů z celého světa.
Většinu startovního pole tvoří amatéři, ale díky
zařazení závodu do elitního poháru na startu
vždy nechybí největší hvězdy světového
triatlonu. Unikátní je závod také tím, že se jej
mohou zúčastnit i absolutní amatéři, bez
nutnosti registrace, možná i proto je na startu
vždy spousta Jihočechů a Šumaváků. Trasa
hlavního závodu startuje na Křišťanovickém
rybníce, kde na závodníky čeká 1, 5km plavání.
Druhou disciplínou je horské kolo, které mimo
jiné vede okolo zříceniny hradu Hus, řeky
Blanice, malebnými vesničkami okolo Záblatí,
ale také okolo legendami opředeného Čertova
Mlýna na Farském potoce. 

Celkem cyklistika měří 33 km. Druhé depo je
umístěno přímo na prachatickém Velkém
náměstí, odtud závodníci vyráží na poslední
část, 10 km terénního běhu. Náročný profil
zavede běžce na úpatí Dubového vrchu a zase
zpět do Prachatic, kde je na náměstí také cíl
závodu. Pro fanoušky se stal v posledních
letech zajímavým nedělní závod profesionálů
zvaný XTERRA ShortTrack. Nejlepších 30 borců 
 ze sobotního hlavního závodu se kvalifikuje
právě do rychlého, adrenalinového závodu na
velmi krátkých okruzích v okolí
Křištanovického rybníka. Právě tento závod,
kvůli jeho dramatičnosti, přenáší pravidelně
přímým přenosem Česká televize. XTERRA je
celý víkend doprovodných akcí od závodů pro
děti, benefičního 5 km běhu až po
multižánrový hudební festival. Podrobné
informace na najdete na www.xterra.cz

Zdroj: Michal Piloušek, https: www.xterra.cz



Steinbrenerova tiskárna, která se nachází v původním sklepení staré
vimperské radnice, nabízí pohled na dějiny vimperského knihtisku,
dobu, kdy tiskařská čerň voněla dálkou, a výrobky z vimperské
tiskárny byly známy po celém světě. Hra trvá maximálně 1 hodinu, a
komu zbude čas, může si na informačních panelech projít historii
vimperského knihtisku v textové podobě. Návštěva tiskárny je
možná pouze po předchozí rezervaci na Turistickém informačním
středisku a na odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
Rezervace:
IC Vimperk, 
infocentrum@mesto.vimperk.cz, 
Tel.: 388 402 230
MěÚ Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, tel.: 388
402 263, 388 402 264
Vstupné:
dospělí: 100 Kč
děti: do 10 let zdarma a 11 – 15 let 50 Kč
rodinné: 250 Kč (2 dospělí+max. 3 děti)
skupinové: 400 Kč (max. 5 dospělých osob)
důchodci: 50 Kč
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Na svahu pod kostelem sv. Jakuba a hřbitovem nazývaným také
jako jihočeský Slavín se nachází bývalá fara se základy
středověké tvrze. Nově zrekonstruovaný objekt nabízí unikátní
farářovu tajnou komnatu - logickou zážitkovou hru, stálou
výstavu věnovanou významným osobnostem a další příležitostné
kulturní akce.
ZAŽIJTE TEDY DOBRODRUŽSTVÍ NA MALENICKÉ FAŘE v
unikátním prostoru staré fary v Malenicích je nově otevřená
Farářova tajná komnata. Místnost, ve které můžete sami rozehrát
tajemný příběh při logické hře plné tajemství a hlavolamů. K této
hře není zapotřebí fyzická zdatnost, stačí jen rozluštit řadu
překážek, které vedou k objevení kroniky. Za necelou hodinu tu
zapomenete na okolní svět a odhalíte řadu překvapení. Na rozdíl
od běžných únikových her je tato navíc vhodná pro
klaustrofobiky! 
VSTUP DO KOMNATY (pro skupinu max. 5 osob, časový limit 
45 min.) 1 osoba: 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí+až 3 děti) 250,- Kč
skupinové vstupné (až 5 dospělých osob) 450,- Kč
Nejnižší možný věk hráče není omezen. 
OTEVÍRACÍ DOBA v době otevření turistického informačního
centra – viz INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM MALENICE
Doporučujeme: po telefonické domluvě provést rezervaci
konkrétního termínu.
Kontakty: Fara Malenice Archiváře Teplého 1, 
Malenice 387 06
Tel.:+420727835212, Email: faramalenice@seznam.cz
www.faramalenice.cz

TĚŠIT SE MŮŽETE NA SKLEPENÍ PLNÉ ZÁHAD, TAJEMSTVÍ A
HLAVOLAMŮ. DOKÁŽETE JE VYŘEŠIT VE STANOVENÉM ČASE? 
Vyprávělo se, že v prachatické Skalce končila tajná chodba, do
které měšťané kdysi schovali své cennosti. Naneštěstí byli
všichni z nich pobiti a nezůstal tak nikdo, kdo by znal místo
úkrytu. Jednoho dne si jeden Prachatičák všiml velkého kohouta
stojícího poblíž Skalky, který vzápětí zmizel v jakési díře. Muže
hned napadlo že by mohlo jít o onen poklad, a tak se rozhodl
kohouta následovat. Jak couval dolů do chodby, ozval se hlas
„Stůj! Otoč se a podívej se za sebe!“ Mládenec se ohlédl a v úleku
za sebou spatřil velkou propast. V ten moment se stěny začaly
třást. Jakmile se mu podařilo dostat se ven, ozval se za ním
posměšný kohoutí hlas a chodbu navždy zavalilo kamení.
Dokážeš rozluštit všechny kódy a najít poklad dřív, než celé
podzemí zavalí kamení?

LEGENDA O KOHOUTOVI 
v unikátních prostorách historického sklepení 
penzionu Bed & Bike Prachatice

Únikové hry - zábava pro každé roční období

Steinbrenerova tiskárna Vimperk

Farářova tajná komnata

Hra je vhodná pro 6 osob a zabere vám zhruba 90 minut. 
Cena 650,- za hru 1 - 6 osob. 
Rezervace: +420733274539
unikovka@mtc-invest.cz

Hlavním cílem vzniku spolku byla a je snaha o aktivaci
cestovního ruchu v jihočeské části Šumavy a Pošumaví a
vzájemné propojení těchto dvou oblastí. Šumavsko je novým
názvem, který má za cíl spojit jihočeskou Šumavu a její
podhůří. Rozléhá se na území o rozloze 1 007 km s více než 50
obcemi ze šumavského příhraničí.

Organizace pracuje za účelem efektivnějšího řízení
cestovního ruchu zajišťuje koordinaci a kooperaci
poskytovatelů služeb cestovního ruchu v turistické oblasti
Šumavsko. Poskytovateli služeb cestovního nemusí být pouze
podnikatelé z oblasti cestovního ruchu, ale mohou to být i
města, obce a podnikatelé z příbuzných oblastí.

Co je Šumavsko
Šumavsko je název turistické oblasti

2
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Vimperský zámek se návštěvníkům po třech letech oprav opět plně otevře
Po třech letech oprav se návštěvníkům,
jakmile to dovolí protiepidemická
opatření, znovu otevřou Horní zámek a
Muzeum Vimperska. Zatímco v letech 2018–
2020 byl provoz omezen na Dolní zámek, a
to pouze v letních měsících, na letošní rok
jsou v provozu zámku připraveny velké
novinky! Největším lákadlem bude nová
prohlídková trasa Horním zámkem. Bude
procházet obnovenými místnostmi a
vyprávět příběh Novohradských z Kolovrat –
rodu, který za pouhých třicet let rozšířil a
přestavěl zámek do rozsahu, v jakém jej
známe dodnes.
Mnohé návštěvníky jistě potěší zbrusu nové
expozice Muzea Vimperska, které se
značně rozrostlo a seznámí návštěvníky s
nejrůznějšími tématy spojenými s
Vimperkem a jeho okolím celkem v 18
malých expozicích. Na své si v ní přijdou
zájemci o výtvarné umění či vimperské
sklářství a knihtisk, ale i návštěvníci
zdaleka, kteří se budou chtít dozvědět, čím
byl kraj, ve kterém se nachází, typický.
Muzea se nemusí bát ani rodiny s dětmi,
protože pro ně budou připraveny speciální 

Nově bude mít zámek s muzeem celoroční
provoz, navštívit ho proto bude možné
nejen v klasické sezóně hradů a zámků,
ale třeba i v lednu nebo v únoru. Stovky
zimních návštěvníků Šumavy tak mohou
počítat s novým turistickým cílem, který
jim bude k dispozici, když si budou chtít
udělat pauzu od zimních sportů nebo ve
chvíli, kdy jim počasí nebude přát.

Každý návštěvník, který zámek již dříve
navštívil, bude moci porovnat, jak velký
kus práce se na něm udělal. Opravy však
rozhodně nejsou u konce – dotace ve výši
110 milionů korun (z nichž 85 % pokryla
EU) nikdy nemohla vystačit na obnovu
celého areálu. Již nyní, při dokončování
prvního projektu, se pilně pracuje na
dalších. S trochou štěstí tak vracející se
návštěvníci budou moci sledovat proměny
zámku i v následujících letech.

Zdroj: Lucie Budirská
zástupkyně kastelána státního zámku
Vimperk

dětské popisky, které je upozorní na
zajímavá témata či předměty, a také mnoho
drobných aktivit – třeba mapa šumavských
řemesel, do níž budou děti přiřazovat správné
řemeslníky.
Milovníci historie a památek budou moci
poznávat zámek hlouběji na prohlídkových
okruzích Dolní zámek (který v kontrastu k
Hornímu zámku ukáže prostory neopravené a
bez vybavení) nebo si předem objednat okruh
Středověk, který se bude věnovat dobám, kdy
byl Vimperk ještě hradem strážícím Zlatou
stezku.

Hrajte si s NP Šumava - více na www.npsumava.cz
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Agrokomplex Šumava, www.agrokomplex-sumava.cz
Bed & Bike Prachatice, www.bbprachatice.cz
Česká unie sportu - Lyžařský areál Zadov, www.lazadov.cz
Dobrá Chata na Zadově, www.dobrachata.cz 
Ranč Hoslovice, www.farmahoslovice.cz
Farma Malenice, www.farmamalenice.net
Chlumany, www.chlumany.cz
Ing. Josef Pecka, pecka@sendme.cz
Penzion U Černého kohoutka, www.cernykohoutek.cz
Malenice, www.obecmalenice.cz 
MAS Šumavsko, z.s., www.massumavsko.cz
Městský hotel Bobík, s.r.o., www.hotelbobik.eu
Muzeum venkovského života,  www.livamuzeum.cz
PhDr. Marie Šotolová, www.modernivcelar.eu
Pivovar Prachatice, www.pivovarprachatice.cz
Prachatice v zastoupení KIS Prachatice, www.kisprachatice.cz
U Vyšaty,  www.uvysaty.cz

Vimperk v zastoupení IC Vimperk,  www.vimperk.cz
Výletní restaurace Vodník Vimperk, www.vimperk-vodnik.cz
Mgr. Lenka Randáková - Wellness a Sport Centrum Stachy,
www.wsc.stachy@seznam.cz
Obec Záblatí, www.obeczablati.cz
Šumavská maringotka, www.facebook.com/marinettemichal/
Hrad Helfenburk, www.helfenburk.eu
Chata Kvilda - Václav Vostradovský, www.kvilda.eu/chatakvilda/ 
Dělníci, s.r.o., www.etincelle.cz
Pražírna kávy a kavárna Hrunek, www.prazirnavimperk.cz
Statek Marčovice, www.marcovice.cz 
 STODOLA 9, www.stodola9.cz 
Ekostatek Michalov, www.ekostatek-michalov.cz
Apartmány  Kubovka 63, www.kubovka63.cz
Hotel Churáňov, www.churanovhotel.cz

Mgr. David Kulhánek, pořádání oslav místní produkce, kavárna Óda
na radost, průvodce

Best Bikes, www.bestbikes.cz

jihočeské malebné vesničce Malenice. Okolní prostředí je ideální
pro odpočinek, pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku, nebo
návštěvu památek.
Farma nabízí ubytování vč. ubytování na nedalekém statku. Na
své si zde přijdou jedinci i rodiny milující klid. Pro zájemce nabízí
farma vyjížďky na koních, či svezení dětí na koni, na své si přijdou
milovníci domácích mazlíčků.
Na farmě je k dispozici rodinný apartmán v podkroví pro 1 – 5
osob. Toto ubytování je ideální jak pro rodiny s dětmi, prarodiče s
vnoučaty či jednotlivé páry, tak pro dovolenou s vlastním koněm –
koníky máte přímo pod sebou v boxech. K dispozici je venkovní
posezení se zahradním nábytkem a grilem nebo otevřené ohniště.
Ubytování na statku v nedaleké obci Straňovice je ideální možností
strávení rodinné dovolené, při které vás majitelé nechají
nahlédnout do venkovského života na statku, seznámíte se s
chovem králíků, koček, psů, ovcí, krav a koz. Statek má uzavřený
dvůr a kolem velkou zahradu. K dispozici je otevřené ohniště nebo
gril.

U samého vzniku spolku stála členská základna, skupina osob zabývajících se cestovním ruchem a i těch, kteří podnikají mimo toto
odvětví. Aktivizace cestovního ruchu v oblasti jim ležela na srdci a rozvoj cestovního ruchu berou jako základ pro fungování jejich
provozů. Zakládající vzorek osobností, kterých bylo původně 11, na sebe přitahuje pozornost a my se těšíme z faktu, že se členská základna
rozšiřuje a v současné době čítá 36 členů. Proto vždy klademe důraz na to, aby veškerá činnost spolku vznikala na základě spolupráce s
našimi členy, byla s nimi konzultována, prezentována. Na členských schůzích společně tvoříme obsah činnosti a každý se tak může
podílet na rozvoji cestovního ruchu nejen v turistické oblasti Šumavsko, ale i v Jihočeském kraji.

před šesti lety dnes již legendární Chlumanský trh a cenami
ověnčená přírodní KY.BY zahrada. 
Jsme rádi, že k nám do Pošumaví rok co rok zavítá stále více
návštěvníků z blízkého okolí i turistů z daleka. Udělejte si čas a
poznejte od jara do podzimu náš trh, lidové slavnosti i venkovský
způsob života. 
V současné době žije v obci 307 obyvatel, z nichž většina dojíždí za
prací do okolních měst. Ve víceúčelové budově obecního úřadu se
nachází mateřská škola, prodejna smíšeného zboží a pohostinství.
Lesy v okolí jsou vhodné jak pro turistiku, tak pro houbaření. V
parném létě je možné se osvěžit v místním koupališti.
Aktuální kalendář originálních akcí naleznete na našich
internetových stránkách www.chlumany.cz.

Srdečně vítejte v podmanivých Chlumanech ! 

Obec Chlumany
Telefon: +420 602 328 400
email: obec@chlumany.cz
www.chlumany.cz

Představujeme vám členy spolku destinačního managementu
PRO Šumavsko, z.s.

V tomto čísle podrobně:
Farma Malenice Chlumany

Obec Chlumany a nebo také Chumena, jak se u nás
říká podle okolních kopců. Na jejich úpatí, chráněná
lesním masivem před nepřízní počasí od Šumavy, leží
naše půvabná obec. 
Od nepaměti se u nás dařilo pěstování plodin a
zemědělství vůbec. Na kořenech této tradice vznikl 

Farma Malenice
T elefon+420 737 887 985
email: info@farmamalenice.cz
www.farmamalenice.net

Manželé Petra a Pavel Frnochovi v PRO
Šumavsko, z.s. zastupují svoji rodinou
zemědělskou farmu, která se nachází v 

tel:+420602328400
mailto:obec@chlumany.cz
http://www.chlumany.cz/
tel:+420737887985
mailto:info@farmamalenice.cz
http://www.farmamalenice.net/


Ing. Josef Pecka
Telefon: +420 732 450 092
email: pecka@sendme.cz

Penzion U Černého kohoutka
telefon: +420 388 428 204
email: chata@dobrachata.cz
www.dobrachata.cz
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Představujeme vám partnery spolku destinačního managementu

Zaujala vás vize destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO, z.s.? 

 
Tvořte atraktivní nabídku cestovního ruchu spolu s

námi.
Kontaktujte nás na:

Klára Sochorová, email: sochorova@prosumavsko.cz,
telefon: +420 602 379 093

Ing. Marie Korousová, email: korousova@prosumavsko.cz,
telefon: +420 720 023 760

U Černého kohoutka vás nadchne a uspokojí po všech stránkách.
Penzion je umístěn v Chráněné krajinné oblasti na Šumavě, na
hranicích s Národním parkem Šumava a to v jeho centrální části.
Šumava je s nesčetným množstvím přírodních krás ideální destinací
pro milovníky přírody, sportovní nadšence a rodiny s dětmi.
V penzionu U Černého kohoutka si můžete vychutnat vřelou
atmosféru a osobní služby. Naším cílem je poskytnout vám komfort a
pohodlí tak, aby jste si užili relaxační, pohodový a poznávací
dovolenou na Šumavě.
Příjemné, komfortní a stylové prostředí penzionu vám bude dokonale
vyhovovat. Apartmány mají veškeré vybavení, díky kterému se u nás
budete cítit báječně. Součástí penzionu je finská sauna, venkovní
vířivá vana, venkovní bazén, vyhlídková terasa s panoramatickým
výhledem do šumavského údolí k Javorníku a mnoho dalších služeb.

Všechny prostory penzionu jsou nekuřácké. Penzion má vlastní
pokrytí signálem Wi-Fi pro připojení k internetu. Parkování aut je
přímo u penzionu na soukromém parkovišti.

Jedním z nich je pan inženýr Pecka, kterého je možné
chatarakterizovat jako příležitostného fotografa, spolupracovníka
a spoluautora odborných textů na propagačních materiálech. Ale
také je to průvodce cestovním ruchem. Konkrétně se s ním
můžete setkat při toulkách Národním parkem v projektu Průvodci
divočinou.
Tento projekt Správy Národního parku Šumava vstupuje letos do
své desáte sezóny. Z původních 7 tras, na něž vyráželi průvodci se
skupinkami ve 41 termínech, se můžete těšit na 40 tras se 140
termíny pro registrované návštěvníky.
Ing. Josef Pecka stojí také za projektem "Šumavsko pro tuláky", kde
je jeho dílem vypracování a vytrasování všech turistických  i
cyklistických tras, které jsou v publikaci uvedené.
https://www.sumavsko.cz/dovolena-sumava-1

turistickým cílem nejen pro své památky, klid a čistou přírodu,
ale kulturní život a významné osobnosti. Od července roku 2014 je
zde nově otevřeno Informační a kulturní středisko ve
zrekonstruovaném objektu bývalé fary.
V objektu se nachází celoročně otevřené infocentrum, Farářova
tajná komnata a výstavní prostory se stálou expozicí věnovanou
významným osobnostem obce. Ve společenském sále se
pravidelně konají rukodělné dílny, přednášky a další kulturní
akce (např. Svatomartinská slavnost, koncerty, adventní trhy,…). 

Obec Malenice
Telefon: +420 720 428 670
email: ou@obecmalenice.cz
www.obecmalenice.cz

Do destinačního managementu mohou od roku
2017 vstupovat i fyzické osoby, kterým záleží na
naší turistické oblasti a spolupracují s námi na
vytváření podmanivých nápadů na vaše výlety a
dovolené.

Penzion U Černého kohoutka je váš správný
výběr pro letní a zimní dovolenou s krásným
výhledem na zelené louky a lesy na Šumavě.
Dovolená v přírodním šumavském ráji a
ubytování v horském rodinném penzionu

Obec Malenice se nachází v Jihočeském kraji,
okrese Strakonice, jedná se o malebnou
pošumavskou vesničku v údolí řeky Volyňky.
Zejména v letních měsících je lákavým 

Ing. Josef Pecka Penzion U Černého kohoutka

Malenice

tel:+420732450092
mailto:pecka@sendme.cz
tel:+420720428670
mailto:ou@obecmalenice.cz
http://www.obecmalenice.cz/


Město Vlachovo Březí - na spojnici dvou jihočeských měst Prachatic a Strakonic leží malebné pošumavské městečko Vlachovo Březí. I přes
hmatatelné důkazy o dávném osídlení tohoto místa, nacházíme první písemné zmínky o osadě Březí až v poslední čtvrtině 13. století.
Počátkem 15. století je Březí v držení rytířského rodu Malovců a v té době dostává po jednom z Malovců přívlastek „Vlachovo“. Za vlády
Oldřicha z Malovic povyšuje roku 1538 český král Ferdinand I. Vlachovo Březí na městečko. Od 2.pol. 17. století vzkvétá v městečku
soukenický cech a vlachovobřezské sukno brzy dobývá i trhy v německém Pasově a rakouském Linci. V době největšího řemeslnického
rozkvětu na počátku 19. století má Vlachovo Březí téměř 3 000 obyvatel. V roce 1868 je císařem Františkem Josefem I. povýšeno na město.
Život i tvář obce poznamenaly nejen obě světové války, ale také komunistický režim v 2. pol. minulého století.
Rok 1989 však znovu odstartoval dynamický rozvoj. Po celém městě je vybudována infrastruktura, dochází k postupné obnově zchátralých
stavebních památek a výstavbě nových bytů. Byl založen samostatný dopravní podnik a společnost tepelného hospodářství. Pěstitelům
ovoce slouží nová moštárna a pálenice. Počet firem, podniků, obchodů a živností, včetně zdravotnických zařízení a lékárny se blíží v
současnosti k devadesátce. Nepřehlédnutelný je kulturní a sportovní život v obci, zejména činnost místních organizací a spolků (TJ SOKOL,
FC klub, Sdružení dobrovolných hasičů, OS Hradiště). Skutečným centrem kulturního života města se stal školní areál. Základní škola se
díky galerii BoMBa soustřeďuje na organizaci a pořádání výstav.  Ve městě se nachází také Knihovna J. V. Plánka, za městem pak naleznete
koupaliště a také přírodní amfiteátr v bývalém lomu Hradiště. Ve Vlachově Březí již řadu let vycházejí i místní noviny BŘEZINY. 

Obce v územní působnosti turistické oblasti Šumavsko 

Šumavské noviny, Destinační management PRO Šumavsko, z.s. 2/2021  www.sumavsko.cz 

Městyse: 
Dub, 
Strážný, 
Strunkovice nad Blanicí

Města: 
Husinec, 
Prachatice, 
Vimperk, 
Vlachovo Březí 
Volary

Šumavsko... podmanivý kout jižních Čech...

V tomto čísle představujeme

Zdroj: Oficiální stránky Město Vlachovo Březí

Obce:
Bohumilice, Bohunice,
Borová Lada, Bošice,
Budkov, Buk,
Bušanovice
Čepřovice, Čkyně,
Drslavice, Dvory, Horní
Vltavice, Hoštice,
Chlumany, Chroboly,
Kubova Huť, Kvilda, 
Kratušín, 
Lažiště,
Lčovice, Lenora,
Lipovice, Litochovice,
Malenice, Milejovice,
Nebahovy, Nicov, Nové
Hutě, Pěčnov,
Předslavice,
Radhostice, Stachy,
Svatá Maří, Šumavské
Hoštice, Těšovice,
Tvrzice, Újezdec,
Vacov, Záblatí, Zábrdí,
Zálezly, Zbytiny,
Zdíkov, Žárovná,
Žernovice

Šumavské
 noviny
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Muzeum venkovského života - LIVA Předlavice Muzeum venkovského života vedle své hlavní činnosti (prodej a servis techniky a
prodej technologií pro zemědělství) podporuje LIVA zachování venkovských tradic a právě jednou z významných událostí  byla
revitalizace barokní brány U Blumů, díla známého vesnického stavitele Jakuby Bursy.
Cílem spolku je v Předslavicích vytvořit muzeum, které bude široké veřejnosti přibližovat život na venkově.
Vstoupíme do něj zmíněnou revitalizovanou barokní bránou bývalého statku U Blumů z roku 1848, která je dílem lidového stavitele,
zedníka – umělce Jakuba Bursy, rodáka z nedalekých Dolních Nakvasovic.
Kromě zemědělské tématiky muzeum ukazuje tradiční řemesla, lidové slavnosti i prostý fakt, co vše lidé na venkově dokázali zužitkovat.
Mladou generaci nabádá, že život na vesnici má smysl i v moderní době. Vítejte na statku.

Muzeum venkovského života - LIVA Předslavice

Muzeum venkovského života
LIVA Předslavice

Předslavice 19
387 01 Volyně

 
tel. +420 383 372 437

gsm +420 725 064 435
email liva@liva.cz


