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Vážení a milí čtenáři,
Lipensko je destinací, která je zcela závislá na
turistickém ruchu. Nežije zde vlastně téměř žádná
rodina, kde by alespoň jeden její člen nepracoval
v cestovním ruchu. Za poslední rok, v době pandemie
koronaviru, jsme utržili hluboké šrámy, ze kterých se
budeme ještě několik let vzpamatovávat. Celkové
tržby se propadly o 80 %, řada podnikatelů musela
improvizovat, čerpat rezervy, provozní úvěry, mnozí
změnili živnost. Zcela zásadně se propadly příjmy do
veřejných rozpočtů lipenských obcí. Částky vybrané
za poplatky z ubytování klesly na minima a daňové
výnosy budou také zásadně poníženy.
Navzdory příkoří, kterého se nám dostalo od koronaviru, a navzdory často prapodivným pravidlům, kterými nás ze svých pražských pracoven v poslanecké
sněmovně a různých ministerstev ochromovali naši
političtí reprezentanti, jsme tuto dobu přežili.
Stojíme na prahu nové sezóny a jsme opět připraveni vrhnout všechny síly do toho, aby si hosté
lipenské léto roku 2021 užili naplno. Lipenští podnikatelé, zocelení příhraničními šumavskými větry, nejsou

z cukru. Již přečkali nejeden problém a přečkají i tuto
dobu. Jsou tu nové výzvy a nové trendy. Mnoho členů
Turistického spolku Lipenska investuje do apartmánů,
nově vysoce poptávaného druhu ubytování.
Stejně tak se rozvíjí caravaning, budují se nová
stání pro obytná auta. Některé lipenské podnikatele
divná doba přivedla na nové podnikatelské nápady
a již je úspěšně realizují, zejména v oblasti gastronomie. Je nadevše jasné, že v příštích letech nás
čeká opravdu zajímavý rozvoj celé turistické oblasti
Lipenska a že za deset let budeme na koronavirus
vzpomínat jako na epizodu, kterou jsme kdysi zažili,
která nás na nějaký čas zabrzdila i přiškrtila, ale nezastavila rozkvět Lipenska.
O některých takových transformačních projektech
se dočtete na následujících stránkách. Najdete také
novinky, ale i tipy na zajímavé výlety do míst, která
třeba ještě neznáte, a samozřejmě zjistíte termíny
desítek chystaných akcí, které jsou pro vás na příští
měsíce v oblasti od Stožce po Rožmberk připraveny.
Tak si to letní Lipensko užijte a zachovejte nám přízeň!

Za celou redakci
a Turistický spolek Lipenska
Jiří Mánek
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Království lesa –
lesní svět plný zážitků
pro celou rodinu
Text olga kneiflová Foto fotobanka lipno

tip na výlet
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Je tolik zážitků, které na vás na Lipně čekají! Spousta zábavy u vody, ve vrcholcích
stromů i v dobrodružném stínu lesa. Mnohá tajemství přírody a jejích obyvatel
je možné poodkrýt v Království lesa – velkém lesním hřišti, kde se děti nejen
dostatečně vyřádí na obřích trampolínách, prolézačkách Hradní stezky lesních zvířat,
ale třeba se i na malou chvíli ztratí v Bludišti loupežníka Godoše. Šplhat po stromech
jako veverka i stát se skřítkem v malé vesničce. To lze zažít jen v Království lesa
na Lipně, které zajistí zábavu na celý den pro všechny členy rodiny.

Ke Království patří také Malá lesní zoo se vzácnou
kočkou divokou, veverkami, puštíkem obecným
i výběhem s kozičkami. Načerpat síly na další dovádění lze v Lesních dílnách Modřínek, které jistě přilákají malé i velké řemeslníky. Na památku si odtud
odnesou nejen skvělé zážitky, ale také vlastnoruční
výrobky z přírodních materiálů, které jsou běžně
v lese dostupné. Celé hřiště a jeho prvky jsou inspirovány životem v lese a děti se tak nejen dostatečně
unaví, ale naučí se i mnoho zajímavostí z lesní říše.

tip na výlet

Jednou z letošních novinek Rodinného areálu
Lipno je permanentní vstupenka do Království
lesa. Jedna vstupenka na celou sezonu, která
umožní svému držiteli vstup jedenkrát denně,
a to sedm dní v týdnu. Zájemci ji mohou zakoupit online na e-shopu www.lipnocard.cz nebo na
pokladnách v obchodě Intersport u centrálního parkoviště. Každá permanentní vstupenka je unikátní
a nepřenosná. Chráněná oproti zneužití při možné
ztrátě je osobní fotografií jejího majitele.
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O vrchol letošního
Hořického kulturního
léta se postará
legendární Miro Žbirka
Text václav votruba

foto martin madej a archiv umělců

Největší událostí letošního Hořického kulturního
léta bude koncert Miro Žbirky, který je naplánovaný
na sobotu 7. srpna. „Máme obrovskou radost, že pan
Žbirka naše pozvání přijal. Po loňském vystoupení
Olympicu, které mělo výborný ohlas, si tak návštěvníci
užijí další naprosto zásadní hudební legendu. A aby
toho nebylo málo, stejný večer vystoupí ještě velmi
uznávaný a oblíbený Revival The Beatles – The
Backwards,“ upozorňuje Martin Madej.
Poslední koncert letošní sezóny se odehraje
v sobotu 21. srpna, kdy zahrají Papouškovo sirotci,
Chlapi v sobě a Hrajeto.

Miro Žbirka, Arakain, Karel Kahovec, Ondřej Sokol…
Hořice na Šumavě se v létě opět stanou centrem
kulturního dění. V sobotu 5. června odstartoval v krásném
amfiteátru další ročník Hořického kulturního léta, který
tradičně nabídne koncerty, divadlo i staročeské trhy.

Divadla a další

„Pevně doufáme, že se vše podaří zrealizovat
a společně si užijeme nádherné kulturní léto!
Samozřejmě jsme ale závislí na protiepidemických
opatřeních. O případných změnách budeme průběžně informovat, doporučuji sledovat náš obecní
web www.horicenasumave.cz či www.facebook.
com/akcehoricenasumave,“ uvádí starosta Hořic na
Šumavě Martin Madej.

Program Hořického kulturního léta 2021
Sobota

12. 6. 	PAŠIJOVÉ HRY (od 20:30)

Sobota

26. 6. 	HOŘICKÉ SLAVNOSTI 2021 (od 14:00)
Lenka Szabó Hrůzová a Logarytmy, Karel Kahovec a George &Beatovens, Jiří Schelinger
Tribute Mladen Djelmo, Děda Mládek Illegal Band, Chlapi v sobě

Sobota

10. 7. 	ONDŘEJ SOKOL – CELEBRITY
Studio DVA divadlo (od 20:00)

Sobota

17. 7. 	ROCKFEST
Legendy rocku (od 15:00): Arakain, Doga, ForestJump, Sebastien, Krypton

Neděle

1. 8. 	MICHAL NESVADBA
Michal je pajdulák (od 15:00)í

Sobota

7. 8. 	MIRO ŽBIRKA
+ THE BACKWARDS World Beatles Show (od 18:30)

Koncerty
První hudební vlaštovkou budou Hořické
slavnosti, které se uskuteční v sobotu 26. června.
Vystoupí na nich například Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens (vzpomínající i na Petra
Nováka), Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo nebo
Děda Mládek Illegal Band.
Tvrdá muzika zaburácí areálem amfiteátru 17.
července, kdy vypukne Rockfest, jehož headlinerem
je Arakain, který je i po takřka 40 letech existence
stále na špici tuzemské metalové scény. Kromě něj
se fanoušci mohou těšit na Dogu, ForrestJump,
Sebastien a Krypton.

zábava

Sobota

14. 8. 	HOŘICKÉ TRHY
staročeské trhy a bohatý doprovodný program (od 9:00)

Neděle

21. 8. 	PAPOUŠKOVO SIROTCI, CHLAPI V SOBĚ, HRAJETO (od 18:00)

V sobotu 10. července publikum pobaví Ondřej
Sokol a v neděli 1. srpna děti rozesměje Michal
Nesvadba s oblíbenou show Michal je pajdulák. Očekávanou událostí jsou také Hořické trhy (14. srpna),
které jsou koncipovány jako staročeský jarmark
plný řemesel, dobrot a zábavy. Bohatý doprovodný
program je samozřejmostí.
„Každý aktuální ročník Hořického kulturního
léta je úspěšnější než ten předešlý. Jsme za to
vděční a věříme, že v této tradici budeme pokračovat i nadále,“ usmívá se Martin Madej. „Naše
akce už mají renomé i za hranicemi regionu. Lidé
k nám přijíždějí z větších dálek, mnozí se pravidelně
vrací. Moc se jim líbí prostředí našeho zastřešeného
amfiteátru, chválí si program a nezaměnitelnou
atmosféru Hořického kulturního léta, jehož neoddělitelnou součástí jsou i proslulé pašijové hry a oblíbená
Pohádková rezervace. Přijďte si i vy po dlouhé době
užít kulturu, která už nám všem tak moc chybí!“

Vstupenky jsou k dostání na Úřadě městyse Hořice
na Šumavě a v síti TICKETSTREAM. Děti do 12 let
mají na všechny večerní akce vstup zdarma.
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SMRAD — svěží vítr
v Pohádkové rezervaci
Text Šebestián Outrata foto Viktor Střemhlavý

Zatímco přes léto školy zejí prázdnotou, Pohádková rezervace v Hořicích
na Šumavě svoji letní školu otevírá. Do svých řad přijímá pohádkové bytosti,
protože bez vzdělání se ani ony neobejdou. Velmi očekáváný je nábor
mladého čerta, který v létě usedne do lavice jako prvňáček.

Smrad pochází z čertovské rodiny a je to
jediné, co se čertici Popelnici a čertovi Kukabusovi
v životě povedlo. Celý svůj dosavadní, 22 let
dlouhý život strávil pelešením za kotlem ve svém
rodném doupátku 350 km pod zemí. Má nazrzlou
patku, kterou umí obratně přehazovat, vystouplou
ježibabí bradičku po svých rodičích a půlený jazyk
jako ještěrka po dědečkovi Dělobuchovi III. Odmala
nesnáší nedělní rodinné procházky po kamenolomu
a zdlouhavé jízdy výtahem. Miluje maminčiny dehtové
knedlíčky a je závislý na koukání do krabičky od
sirek. Mezi jeho koníčky patří chov krtků a sport. „Ze
sportů mě nejvíc baví karty. Umím Černého Petra
a Smrdí (obdoba pozemského Prší), ale chtěl bych
se naučit Mariáš. Mým největším snem je stát se
mistrem pekla v kostkách, ale jasně si uvědomuju,
že se musím nejprve naučit počítat. Jsem odhodlán
na sobě tvrdě makat. Táta už mě naučil do tří, ale
protože sám víc neumí, musím do školy. Nerad bych,
jako můj táta, strávil celý život jako sběrač vajglů ve
spalovně odpadků. Já chci mít kariéru a být slavný
po celém pekle, a to by v tom byl čert, abych to
nedokázal,“ plánuje si Smrad. Největším vzorem
se mu proto stal čert Eliáš, který se probojoval do
hokejového týmu NHL New Jersey Devils. Smradův
otec Kukabus má na to jiný názor: „Smráďa to vidí
jako Rarášek válku. Doteďka ležel doma za kotlem,
čuměl do krabičky od sirek a najednou si myslí, že
mu spadne svět pod ocas, když se naučí počítat.
Živit se sportem, to je risk. Protože čert nikdy nespí,
je pořád unavenej a snadno si z únavy zlomí zápěstí
nebo ztratí kostku a s kariérou je konec. To ne, to
chce jinej přístup, jinej zájem, nějakou specializaci
jako třeba lámaní kamene, hloubení tunelů nebo
kýblování splašků. Něco, co má budoucnost. To už je
ale na učitelích, aby ho něco pořádného naučili. Já
jsem ho vycepoval a tím to pro mě končí.“ Smradova
maminka Popelnice jen krčí rameny a dodává:
„Hlavně ať je Smráďa spokojenej.“

zábava

Důležitou roli ve Smradovo životě může sehrát
principál Pohádkové rezervace pan Ptáček, který
letní pohádkovou školu provozuje. Cílem školy
je připravit pohádkové bytosti na dospělý život.
Ti nejlepší absolventi mají možnost v rezervaci
pracovat. „Věkový průměr zaměstnanců rezervace
se letos přehoupl přes čtyřicítku. Uvidíme, kdo
odmaturuje letos. Určitě by to chtělo nějaký svěží
vítr, který by to tady oživil,“ spekuluje Ptáček. Mladý
čert plný ideálů se v létě bude ucházet o místo
v jednotřídce, kde mezi spolužáky najde malého
Bajaju, hejkálka, malou Karkulku, štěně vlka a další.
Jeho třídní učitelkou bude Božena Němcová,
která má ze zapojení nového žáka do své třídy
lehké obavy: „Mám vždy starost, aby se nový žák
nepřidal do party Rafaela a Nadala. To jsou naši
dva andělé, žáci, kteří neustále konají neplechy
a pětka z chování je pro ně málo. Proto nového žáka
vždy usazuji do lavice vedle čertice Prskavky. To je
premiantka naší třídy, pro kterou je třikrát podtržená
jednička s hvězdičkou a dvěma vykřičníky naopak
málo,“ uvádí Boženka.
Rodiče čerta Smrada jsou samozřejmě
obeznámeni s problematickým chodem pozemských
škol a již se u ředitele školy Jana Amose Komenského
ujišťovali, zda mohou počítat s tím, že Smrad doma
uvolní místo za kotlem. Žádné uzavírky a omezení
ale ředitel školy nechystá. Chvíli zvažoval, že by
po vzoru státních škol zavedl chytré pravidlo: „při
hodině v rouškách, o přestávkách bez“, ale nakonec
si to rozmyslel a dal žákům naprostou volnost
v dýchání. „Přesvědčila mě Emička Destinnů, která
pohrozila výpovědí, jestliže bude muset vyučovat
zpěv s hadrem na puse. Přísahala, že potom veřejně
vypoví, jak žáci trpěli. Krom toho, naši studenti jsou
vzorní a není třeba je přidušovat,“ uvedl ředitel
školy Honza Komenský. Jak si čert Smrad ve škole
povede, můžete zhlédnout v letním představení
Pohádkové rezervace Čertíku, podejte mi brko.

TŘI ÚSTŘICE PRO POPELKU
Kromě Smrada na vás v Pohádkové rezervaci
čeká řada dalších živých postav a her. V programu
letos dominuje chystaných 40 repríz novinky Tři
ústřice pro Popelku. Principál Pohádkové rezervace
pan Ptáček láká na velmi netradiční představení: „Do
Hořic přijede slavný francouzský režisér Jean Closet
Bidet natočit podle mého scénáře volné pokračování
nejúspěšnější české pohádky Tři oříšky pro Popelku,
do které obsadíme nejznámější postavy francouzské
kinematografie. Toto spojení nám zaručí úspěch. Naši
ambici získat Oskara za nejlepší pohádku nepovažuji
za skromnou a pouhá nominace nás neuspokojí,“ říká
Ptáček a jako důkaz ukazuje, že má pana Bideta už

uloženého v telefonu a doplňuje: „ Obdivuji všechny
jeho filmy, ale nejraději mám Muže z katapultu, Brutální
mikinu a Pan Tomas se vrací. Těší mě, že se mnou
chce spolupracovat.“ Diváci tak budou mít jedinečnou
možnost zhlédnout natáčení opravdového filmu
a v případě zájmu se na něm i podílet. „Režisér Bidet
mi již poslal hotový storyskateboard a poprosil mě
o zajištění kulis majáku, ptačího hnízda a křoví, což je
obrovská příležitost pro každého návštěvníka tohoto
představení. Natáčet se bude čtyřikrát týdně po celé
prázdniny, tak se přijďte taky podívat. Vy byste mohl
hrát třeba ptačí zob a vaše žena hortenzii,“ ukončil
rozhovor nadšený principál a zvesela odskákal do
lesa.
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PROGRAM POHÁDKOVÉ
REZERVACE NA LÉTO 2021
3. 7. – 29. 8. 2021
PONDĚLÍ
17:00

Brácha do deště 2: příběh z koupáku
(od 12. 7.)

ÚTERÝ
10:30 	Tři ústřice pro Popelku
14:00
Čertíku, podejte mi brko
17:00 	Kadibába a čtyři loupežníci
STŘEDA
10:30 	Tři ústřice pro Popelku
14:00
Čertíku, podejte mi brko
17:00 	Kadibába a čtyři loupežníci
ČTVRTEK
10:30 	Vinetů, Čočka a Oldřich Šetrní
14:00 	Tři ústřice pro Popelku
17:00 	Královna – pohádková rapsodie
PÁTEK
10:30 	Vinetů, Čočka a Oldřich Šetrní
14:00 	Tři ústřice pro Popelku
17:00 	Královna – pohádková rapsodie
Hraje se také o víkendech 3. 7., 4. 7., 24. 7., 31.
7., 28. 8., 29. 8. (víkendový program najdete na
webu Pohádkové rezervace). Vstupenky je nutné
rezervovat na telefonu 606 572 439.
Více info na www. pohadkovarezervace.cz

zábava
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Členové TSL investují
stovky milionů korun
do nových apartmánů
Text pavel pechoušek foto LAkeside Village

Lakeside Village Frymburk

novinky
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Výhled na lipenské jezero, k tomu i luxus a soukromí. Na různých místech
Lipenska investoři postavili nové apartmány různých velikostí. Investice jen letos
a u tohoto typu bydlení přesáhly stovky milionů korun. Zájem o ně je obrovský.
Proto na břehu jihočeského moře vyrostou další apartmánové domy i apartmány
během tohoto roku.
Stovky milionů korun investují členové Turistického spolku Lipenska do apartmánového bydlení,
které před touto sezónou bude k dispozici turistům na břehu jihočeského moře. Desítky nových
apartmánů na různých místech Lipenska, ale
všechny s výhledem na jezero, letos přivítají nové
hosty. Další podnikatelé své apartmány dostavují,
někteří je měli v plánu dlouhodobě, jiní změnili
své plány. Obliba tohoto bydlení je v tom, že hosté
často sahají po větším soukromí. Ubytovací zvyklosti
změnila pandemie.
„Pandemie mění zvyky, roste počet karavanů,
roste poptávka po apartmánech. Ale roste i chuť
investovat. Před 20 lety zde začalo něco, co píše
učebnice cestovního ruchu. Lipno to velkou vizí
začalo, chvíli to trvalo, ale pak se přidali další. Je to
takový regionální investiční popcorn a nejsme ani na
polovině cesty. Buduje se v celé destinaci od Stožce
po Rožmberk a dohromady jsou to miliardy. Totiž za
posledních 15 let tu ztratilo práci tolik lidí, že se celá
třetina obyvatel vystěhovala, a to jediné, co regionu
zbylo, je cestovní ruch. I když je to momentálně

ohromně těžké, tak členové Turistického spolku
Lipenska si vizionářsky uvědomují potenciál
Lipenska. Díky diverzitě území máme ohromnou
sílu jako celek. Investice do cestovního ruchu zde
na Lipensku opět tvoří pracovní příležitosti,“ uvádí
Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska,
který se stará o rozvoj a propagaci území sahajícího
od Stožce po Rožmberk.
„Naším cílem je region oživit, udělat z něho
nejenom místo pro dovolenou, ale také dobré
místo pro život. Těším se, že do deseti let se k nám
vrátí rezidenti v počtu, ve kterém odešli, a že se
staneme globální superdestinací, kam se budou
jezdit učit lidé z celého světa. Jsme na hranicích
s Rakouskem a Bavorskem, z Budějovic, Prahy,
Brna, Bratislavy, Vídně či Mnichova to při dnešních
možnostech k nám není daleko. Máme přírodu lepší
než v národním parku, lidé tu umí žít s přírodou,
nenecháváme si lesy záměrně sežrat kůrovcem.
Dnes je trend Šumavu před turisty uzavírat, tak my je
na Lipensku naopak vítáme. To vše jsou naše trumfy
a v tom je naše společná síla,“ dopňuje Mánek.

Vznikající apartmánový resort
v Černé v Pošumaví

novinky
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V hotelu Element máme pro vás nachystáno
96 pokojů, které naplní vaše náročná očekávání.
V našich moderních pokojích najdete rodinnou
pohodu i klid pro zasloužený odpočinek po
dlouhém dni plném sportovních aktivit a turistiky.

Typy pokojů
Dvoulůžkový pokoj typu Comfort
Pohodlný pokoj o velikosti 22 m² je vybavený
manželským dvoulůžkem, pohodlným křeslem
a vanou nebo sprchovým koutem.
Dvoulůžkový pokoj typu Comfort s výhledem na
jezero
Pohodlný klimatizovaný pokoj pro dva o velikosti
25 m² s příjemným výhledem na jezero je vybavený manželským dvoulůžkem, pohodlným gaučem,
vanou nebo sprchovým koutem.
CONGRESS
CENTER pokoj typu Comfort s terasou
Dvoulůžkový
LIPNO pokoj o velikosti 22 m² s terasou o velikosti
Pohodlný

16 m² je vybavený manželským dvoulůžkem, pohodlným gaučem nebo křeslem a vanou nebo sprchovým koutem.
Třílůžkový pokoj typu Comfort
Pohodlný pokoj pro tři o velikosti 23 m² je vybavený
manželským dvoulůžkem, rozkládacím gaučem,
vanou nebo sprchovým koutem.
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Dvoulůžkový pokoj typu Deluxe s terasou a výhledem na jezero
Prémiový klimatizovaný pokoj pro dva o velikosti 25
m² s terasou o velikosti 11 m² s příjemným výhledem
na jezero. Pokoj je vybavený manželským dvoulůžkem, pohodlným gaučem a vanou.
Rodinný pokoj
Rodinný pokoj o velikosti 23 m² je vybavený dvěma
manželskými dvoulůžky, rozkládacím gaučem
a vanou nebo sprchou. Je vhodný pro dva dospělé
a dvě děti do 12 let.
Rodinný propojený pokoj
Rodinný klimatizovaný pokoj se skládá ze dvou
propojených pokojů o celkové velikosti 50 m² je
vybaven dvěma manželskými dvoulůžky, dvěma
rozkládacími gauči a dvěma koupelnami s vanou
nebo sprchou. Pokoj je vhodný pro čtyři dospělé
a čtyři děti do 12 let.
Rodinný pokoj typu Deluxe s terasou a výhledem
na jezero
Prémiový mezonetový pokoj s klimatizací o velikosti
40 m² a terasou o velikosti 8 m² je vybavený dvěma
manželskými dvoulůžky, rozkládacím gaučem
a vanou nebo sprchovým koutem. Pokoj je vhodný
pro dva dospělé a čtyři děti

Stodolu jsme pro vás otevřeli v létě 2021 a s ní
vám chceme přiblížit jihočeskou kuchyni na náš
moderní způsob. Jsme obklopeni lipenskou přírodou
a šumavskou krajinou, ze které čerpáme nápady.
Sezónnost a čerstvost surovin jsou pro nás nejdůležitějšími přísadami.
Podobně jako u našich receptur, tak i v interiéru
najdete odkaz šumavské historie.
Ochutnejte naši moderní gastronomii s tradičním
základem v jihočeské kuchyni. Šéfkuchař Michal
Hruda pro vás sestavil tým vynikajících kuchařů, se
kterými vykouzlí lahodné tradiční omáčky i jejich
moderní verze.

S Povidloněm přichází na Lipno současná neotřelá
cukrařina. Rozhodli jsme se pro vás otevřít cukrárnu
s moderními zákusky. Inspirujeme se sice českou
tradicí, ale povidloně podobného tvaru byste už
spíš našli ve světových metropolích než na Lipně.
Šéfcukrář Michal Mandys ctí tradice, ale zároveň
drží krok s moderní cukrařinou, a proto byste si jeho
povidloň mohli splést s francouzským éclairem. Chutí
se ovšem přenesete na starou Šumavu. Najdete
u nás další tradiční i inovativní zákusky v moderním
provedení.

„Staročeské recepty vždycky patřily mezi moje oblíbené. Vůně čerstvě natrhaných bylinek a poctivá
kuchyně mojí babičky. Abych mohl tyto zážitky předávat dál hostům Stodoly, sestavil jsem společně
se svým týmem moderní pojetí jihočeských receptů
a věřím, že se za námi hosté budou často vracet,“
říká Michal Hruda, šéfkuchař Restaurace Stodola.
Stodola vám nabídne 300 míst uvnitř restaurace
a 150 míst na venkovní zahrádce.

Výroba povidloně a spousty dalších zákusků probíhá
v přímém přenosu rovnou za vitrínou, kde můžete
vidět Michala Mandyse se svým týmem, jak denně
připravují zákusky.
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Kongresové centrum
• Kongres až pro 500 osob
• Možnost rozdělení na menší sály
• Denní světlo
• Klimatizace
• Moderní AV technika
• Coffee breaky, rauty
• Přístup z parkoviště
88/89

Důležitým fenoménem nadcházejícího
léta budou karavany a obytná auta.
Podnikatelé na Lipensku intenzivně
vnímají to, že karavany a obytné
automobily budou hrát v této letní
sezóně ještě důležitější úlohu než
v předchozím roce, a cíleně se připravují
právě na tuto klientelu. Investovali
miliony korun do nového zázemí, vědí,
že karavanistů bude i letos dostatek.

Lipensko
je karavanistům
zaslíbené
Text A FOTO Pavel Pechoušek

„Vznikají pro ně nová parkoviště u některých
hotelů, samozřejmě s patřičným zázemím. Kempy,
které byly ještě před dvěma roky plné stanů, se
stejně jako loni zaplní karavany. Již nyní si hosté
rezervují svá místa. Majitelé či provozovatelé
kempů proto rozšiřují své kapacity, aby zázemí
lépe vyhovovalo právě karavanistům a majitelům
obytných aut,“ uvádí Jiří Mánek z Turistického spolku
Lipenska.
„Karavany jsou trend, kterému se již druhým
rokem přizpůsobuje celé Lipensko. Mnoho členů
Turistického spolku Lipenska nyní investuje do
potřebné infrastruktury, vychází tím vstříc karavanistům. Je to nutnost. Mezi novými karavanisty jsou
samozřejmě i tací, kteří rádi vyrazí do přírody, ale
často si jí neváží, jak by bylo třeba. Loni jsme zaznamenali vyplachování chemických toalet do Vltavy
nebo do Lipenské přehrady, a to je naprosto nepřípustné. S trendem karavaningu musí přijít nějaké
systémové řešení. Například stání pro karavany bez
možnosti ekologické likvidace odpadu chemického
WC považuji za nedostatečné. Je to věc, které by
se měly přizpůsobit i chystané dotační tituly nejen
na Lipensku, ale v celé České republice,“ uzavírá
předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.
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Staň se na den lipenským
vodním záchranářem!
Text a foto Pavel Pechoušek

Lipenští vodní záchranáři očekávají, že letošní sezóna bude kvůli velkému množství
návštěvníků výjimečná, stejně jako ta loňská. Aktuálně jsou ve složité situaci. Kvůli
opatřením souvisejícím s koronavirem poklesly letošní příjmy českokrumlovské
vodní záchranné služby, která zasahuje na lipenské přehradě, o půl milionu korun.
Ztráty způsobil fakt, že organizace nemohla pořádat různá tematická školení. I přes
finanční výpadek nehrozí omezení činnosti záchranářů v letní sezoně.

„My jsme zvyklí, že jsme vedlejší činností získávali finanční prostředky, abychom mohli zabezpečit provoz. Myslím si, že to není férové, aby vodní
záchranná služba existovala, že si sama zajišťuje
peníze na chod. Ale jde o to, že jsme byli zvyklí
zabezpečovat různé kurzy a školení pro firmy jako
například první pomoc nebo záchranu v krizových
situacích, což letos kvůli opatření kvůli covidu
nešlo,“ uvedl náčelník záchranářů Milan Bukáček.
Dodal, že letošní výpadek z příjmů pokryjí rezervy
z minulých let.
Mimo příprav na sezonu se letos na jaře vodní
záchranáři zaměřili na program prevence. „Je
důležité, aby co nejvíce sezonních pracovníků,
kteří jsou v každodenním styku s návštěvníky regi-
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onu, bylo proškoleno. Dbáme na desatero pravidel
pobytu u vody a na poskytnutí první pomoci,“
dodává Bukáček.
Uvolněním vládních opatření očekávají oživení
i firmy a jejich zaměstnanci se budou chtít vrátit
k běžnému životu plnému netradičních zážitků. „Na
základně v Dolní Vltavici disponujeme půjčovnou
plavidel, mořských kajaků, oblíbených paddleboardů a díky zkušeným instruktorům umíme zajistit
i bivak ve volné přírodě a další teambuildingové
programy na míru. Slibujeme, že během příběhu
a vytříbených krizových situací opět získáte novou
motivaci pro posílení vzájemné důvěry a hledání
společných řešení,“ vyzdvihuje pozitivní vliv na
firemní pobyt u Lipna zkušený náčelník.

Českokrumlovská vodní záchranná služba
nepůsobí jen u lipenské přehrady. Někdy
zasahuje rovněž na řece Vltavě. Přibližně
od půlky června do září je na základně
v Dolní Vltavici na břehu lipenské nádrže
nepřetržitý provoz, v němž se střídá
asi třicet členů organizace. Loňské léto
přilákalo k lipenské přehradě vyšší počet
návštěvníků než v předchozích letech.
Způsobil to fakt, že kvůli koronaviru
nemohli lidé v takové míře cestovat
do zahraničí. Bukáček uvedl, že vodní
záchranáři proto loni v létě řešili sedm
desítek zásahů, což je asi o třetinu více
než v minulých sezonách. „Z toho se 42
týkalo přímého ohrožení života, nikdo však
neutonul,“ řekl k loňské statistice. Dodal,
že dlouhodobě největší část zásahů
u lipenské přehrady tvoří události spojené
s rybáři. „Často nemají záchranné vesty,
vyjíždějí na vodu v nekvalitních plavidlech.
A při změnách počasí, které zde často
nastanou, jsou životy rybářů často
v ohrožení,“ řekl. Podle něj se obecně
lidé u lipenské přehrady často dostanou
do problémů vlastní nedisciplinovaností,
stejný problém je také s nezkušenými
jachtaři, kteří mnohdy nejsou připraveni na
rychlou změnu lipenského počasí.
Mladí lipenští vodní záchranáři
po jednom z prvních tréninků
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Na Lipno v karavanu,
pod stan nebo
do nového hotelu?
Nový kongresový hotel Element
v Lipně nad Vltavou

Text olga kneiflová Foto Fotobanka Lipno

Strávit noc pod širým nebem nebo v komfortu nového hotelu?
Záleží na vkusu či náladě. My můžeme slíbit, že zážitek to bude
tak jako tak.
Camping Lipno Modřín je kemp s moderním zázemím, vybavený vším, co je
třeba. Vždy čisté a voňavé sociální zázemí, kuchyňka i prádelna se sušičkou,
místa s elektrickými přípojkami i bez nich. K tomu sportoviště pro děti i dospěláky
a restaurace, kde si dáte chutnou večeři i míchaná vajíčka k snídani. Animační
programy s lišákem Foxem baví děti od neděle do pátku, a to hned od rána, kdy
se děti protáhnou oblíbenou lišákovou rozcvičkou.
Dáváte-li však přednost pohodlí hotelového pokoje s výhledem například na
Stezku korunami stromů nebo na jezero, bude tou správnou volbou letošní novinka
lipenského areálu. Tou je zcela nový kongresový hotel Element s restaurací Stodola,
která se pod vedením šéfkuchaře Michala Hrudy bude snažit přiblížit šumavskou
kuchyni na moderní způsob. Milovníci dobré kávy a zákusků jistě ocení zbrusu
novou cukrárnu Povidloň. Ta získala svůj název po oblíbeném šumavském dezertu.
Náš cukrář Michal Mandys ctí tradice, ale zároveň drží krok s moderní cukrařinou,
a proto byste si jeho povidloň mohli splést s francouzským éclairem. Chutí se
ovšem přenesete do staré Šumavy…
Teď už zbývá jen poslechnout svou náladu, chuťové i dobrodružné buňky
a vyrazit s rodinou do největšího českého přírodního areálu Lipno. Více o všech
zážitcích na Lipně se dočtete na www.lipno.info.
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Zázračná setkání
Text Pavel Pechoušek

Tetřev hlušec

foto archiv Turistického spolku Lipenska

Setkání s nimi se dříve rovnalo zázraku a pro mnohé šlo o životní zážitek. Na jaře
tohoto roku byla na Lipensku možnost setkání člověka se zvěří o mnoho vyšší než
dříve. Při troše štěstí tak obyvatelé lipenských obcí viděli i chráněné druhy savců –
jako jsou například vlci, rysi a losi, nebo také vzácné druhy ptáků.

Tyto vzácné druhy zvířat žijí
na Lipensku - vydra říční

„S lockdownem a tím i nulovou návštěvností
jsme vnímali zvýšený a méně ostražitý pohyb zvěře
v celém katastru. Například v části obce Láz byli
u Schwarzenberského kanálu přímo na turistické
trase spatřeni dva vlci,“ popisuje starosta Nové Pece
Martin Hrbek.
Zvěř po několika měsících omezeného pohybu
turistů částečně ztratila plachost. Počet přijíždějících
turistů se několik měsíců blížil k nule, a tak místní
obyvatelé evidují zvýšený pohyb zvěře i místech
mimo lesní porosty a na turistických trasách, tedy
tam, kam se dříve zvěř neodvážila.
Na cestě do osady Jelení Vrchy, kde starosta
sám bydlí, byl podle jeho slov opakovaně spatřen
losí samec a dva týdny poté ve stejném místě
dokonce pět losic najednou.
„Dále naši obyvatelé hlásili i zvýšená pozorování
sov, které dříve bývaly ukryté v lesích daleko od

příroda

turistických cest. Žijeme v přírodě, tak jsme na zvěř
zvyklí. Poměrně běžná jsou káňata, pod Plešivcem
nám sídlí krkavci,“ uvádí starosta Hrbek.
Novopecký lesník Pavel Štětina k tomu dodává:
„Změny byly poznat hlavně na srnčí zvěři, kdy přestala reagovat rychlým úprkem do krytu, ale jistila
v kratší vzdálenosti a pomaleji odcházela. Neřekl
bych, že by v tak krátké době docházelo ke ztrátě
přirozené plachosti zvěře, ale je jisté, že výrazné
snížení rušení lidmi přispělo k většímu uklidnění
a zmírnění stresu z neustálého pachu člověka.“
Podle předsedy Turistického spolku Lipenska
Jiřího Mánka je Lipensko přírodní oblast, pro kterou je zvýšený výskyt vzácných živočichů typický.
„Lipensko je výjimečné mikropopulací losa, zvykli
jsme si na rysy, bobry, máme tu tetřívky a tetřevy,
ale i sovy a dravce v míře jinde nevídané. Vlci
jsou tu stále častější. Nicméně nemůžeme tvrdit,
že by výpadek turistů za poslední rok vedl ke
zvýšení početnosti populací těchto druhů. Lze
jen konstatovat, že zvěř i lidé zde umí žít pospolu,
a když sem zavítá méně turistů, zvěř na to reaguje
a k radosti místních se jim častěji ukazuje. Až se
turisté vrátí, zvěř se zase stáhne zpět do lesů.
Přesto bude žít spokojeně a místní zase začnou
živit své rodiny turistickým ruchem, protože nic
jiného nám tu k obživě nezbylo. Upřímně se na
to všichni těšíme!“

Puštík bělavý

Rys ostrovid

Vlk obecný
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Manta5 Lipno
WorldRace
Text A foto Adéla Černá, Petr Beneš

V průběhu června, července, srpna a září se na Lipně v kempu Jestřábí
v Černé v Pošumaví bude historicky poprvé konat naprosto unikátní
světový závod, který nemá obdoby. Závodit se bude na hydrofoilových
elektrokolech Manta5 a závodníci se budou potýkat nejen se sportovní
konkurencí, ale i s rozmary počasí a vlastními schopnostmi.

Co je to Manta5?
Hydrofoilové kolo Manta5 je vlastně takovým
zlomovým bodem ve foilingu, jelikož svou konstrukcí
a velmi snadným ovládáním umožňuje foilovat
i úplným začátečníkům. Jediné, co potřebujete
umět, je jezdit na kole a plavat. Jak na Mantu
nastoupit a rozjet se, vás hravě naučí naši instruktoři
sportovní půjčovny Lipno Naplno sídlící právě
v kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví.

Co je to hydrofoiling?
O hydrofoilingu možná čtenáři tohoto článku
slyšeli, možná již měli i možnost pozorovat velmi
zvláštní plavidla nebo dokonce i surfovací prkna
přímo na vodní hladině. O co tedy jde? Foiling je
vlastně takové vznášení, létání či chcete-li plutí po
vodní hladině s minimálním odporem vody. Surfová
prkna, plavidla nebo i Manta5 mají pod vodní
hladinou nosná křídla podobná těm, která využívají
letadla. Tato křídla při vyšší rychlosti vytváří vztlak,
díky němuž je možné plout pouze na těchto křídlech.
Tím se výrazně sníží odpor vody a při relativně
malém výkonu je možné vyvinout i velmi vysoké
rychlosti. To se týká i hydrofoilového kola Manta5.
Do pohybu jej uvádíte šlapáním jako na klasickém
kole, jen s tím rozdílem, že pod vámi jsou místo kol
křídla a vrtulka. Na tomto kole můžete jet po hladině
rychlostí i 22 km v hodině, a to s minimálním úsilím
díky dopomoci elektromotoru.

sport

Manta5 poprvé v ČR, poprvé na Lipně a poprvé v závodě!
Hydrofoilové kolo Manta5 se v České republice
a vůbec Evropě objevilo poprvé již v loňském roce,
kdy právě v kempu Jestřábí probíhaly první testovací
jízdy. Letos však distributor Petr Novotný z Epicu ve
spolupráci s Petrem Benešem – provozovatelem
kempu a půjčovny Lipno Naplno přišli s nápadem
uskutečnit unikátní světový závod právě na tomto
typu kola. Může se ho zúčastnit prakticky kdokoliv
a kolikrát bude chtít. Trasa zhruba tříkilometrového
závodu povede z mola v kempu Jestřábí směrem
k ostrovu Tajvan, kde se budou závodníci otáčet
a vracet zpět. Největším úskalím nebude jen rychlost
a zvládnutí techniky, ale i udržení směru jízdy, jelikož
koridor nemá pevné hranice. Důležité je však trať
správně projet a neminout kontrolní body. Zkrátit si
vzdálenost není možné, spíše naopak.
Závod bude probíhat od 12. června do 26. září
a všichni závodníci budou mít – alespoň co se
vybavení týká – stejné podmínky – plně nabitou
baterii elektrokola Manta5 a hodinky, které snímají
rychlost a měří čas absolvování závodu. Toto vše
zapůjčí organizátor. Co budou mít závodníci jistojistě
odlišné, jsou podmínky, nebo chcete-li, rozmary
počasí. Jejich výkony jsou zaznamenávány do
předběžné výsledkové listiny, která bude k dispozici
on-line. Tento typ závodu je možné uspořádat
především díky jedinečné technologii měření časů,

vyhodnocování výsledků a snímání polohy každého
závodníka, kterou poskytuje společnost Orgsu.
Díky tomu tak mohou závodníci startovat prakticky
kdykoliv a kolikrát budou chtít, podmínkou je pouze
uhrazení startovného a splnění bezpečnostních
opatření.

Hlavní cenou je právě Manta5
Závodu se mohou účastnit nejen sportovci,
nadšenci do cyklistiky nebo vodních sportů, ale
prakticky i náhodní kolemjdoucí. Hlavní cenou
světového závodu je totiž samotné hydrofoilové
kolo Manta5 v hodnotě 263 tisíc korun a na pěkné
ceny se mohou těšit i stříbrný a bronzový medailista
– půjde o e-koloběžky City Boss a Street Surfing,
jež včetně kola Manta5 do závodu věnoval právě
distributor Manta5 v ČR a SR Epic s.r.o.

Více informací o závodě, registracích i podmínkách
naleznete na: www.lipnonaplno.cz
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Stezka Olšina zvyšuje
komfort pro návštěvníky
Text Jan Sotona foto Vojenské lesy a statky

Vojenské lesy a statky (VLS), které zbudovaly Naučnou stezku Olšina
na Lipensku, se rozhodly kvůli vysoké návštěvnosti této návštěvnické trasy
kolem jednoho z nejvýše položených chovných rybníků v republice rozšířit
kvůli ochraně přírody délku dřevěných povalových chodníků.

„Vysoká návštěvnost na stezce v kombinaci
s počasím, které bylo v poslední době bohaté na
srážky, vedly k tomu, že v některých úsecích začalo
docházet k nadměrné degradaci lokality. Vznikala
zde vyšlapaná bahenní pole a návštěvníci jejich
obcházením ničili i vegetaci v okolí. Proto jsme se
rozhodli v nejvíce namáhaných úsecích doplnit
povalové chodníky, které by problém vyřešily.
Naučná stezka Olšina je nová trasa vedoucí
hodně netradičním terénem a my chceme v těchto
týdnech vychytat všechny mouchy, které se zde
projevily, aby byla perfektně připravena na letní
sezónu,“ konstatoval tiskový mluvčí VLS Jan
Sotona.

tip na výlet

Naučná stezka Olšina se stala po otevření
o loňských letních prázdninách jedním z největších
lákadel Lipenska a Šumavy. Jen během prvního půlroku
ji navštívily desítky tisíc turistů. Sedmikilometrová
okružní trasa mapuje doposud veřejnosti nepřístupné
části CHKO Šumava a evropsky významné lokality
Ptačí oblast Boletice. Vede převážně po povalových
chodnících mokřady a rašeliništi i nad vodní hladinou,
na její trase návštěvníci narazí na řadu infotabulí,
netradičních vyhlídek i zajímavých prvků, jako je
třeba umělý ostrov s přívozem, ptačí budka dětské
velikosti či obří hnízdo. Část naučné stezky však vede
samotnou přírodou lesy a loukami, a právě zde se
na některých místech začaly objevovat problémy.

32/33

Veteránské klenoty
zkrášlí Lipensko
Text Pavel Kacerovský foto Ondřej Kroutil, Petr Skřivánek, Jaroslav červ

Pohodovým návratem do minulosti bude
10. a 11. září oblíbená motoristická akce South Bohemia Classic. Na startu dvanáctého ročníku veteránské setinové rallye pořadatelé očekávají stejně
jako v minulých letech až 150 klasických vozidel.
Středobodem akce, jejíž trasa vede po těch nejhezčích jihočeských místech, bude čtyřhvězdičkový
Hotel Resort Relax v Dolní Vltavici. Na břehu Lipna
tak během sobotního odpoledne vznikne unikátní
výstava klenotů na čtyřech kolech, které by chtěl
mít v garáži snad každý automobilový nadšenec.

sport
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Lipnu řekli své ANO
Text pavel pechoušek foto archiv novomanželů

Své ANO si řekli přímo na břehu Lipna, na lipenském přívozu nebo na palubě
parníku. Mnoho zamilovaných párů využije genius loci Lipenska a jeden
z nejdůležitějších dní svého života stráví v okolí Lipenské vodní nádrže.

Svatba na přívozu
Toto byla slavná lipenská svatba!
9. června 2007 si služebně nejstarší
lipenský převozník Marcel Lorenc bral
svou Petru. Známý rybář a hornoplánský
rodák Marcel, si Petru „ulovil“ v tehdejší
plánské hospůdce U candáta, kde Petra,
původem z nedalekého Větřní, čepovala
pivo. Jednalo se o jeho nejlepší životní
úlovek, protože jsou spolu dodnes
a vychovávají šestiletou holčičku Žofii.

Před 13 lety na hladině Lipna

Více než 13 let jsou spolu Aleš Novák a jeho
manželka Máša dříve Macháčová. Na Lipensku jsou
známí tím, že spolu pracovali na Vítkově hrádku,
kde se také brali.
„Ve volbě vztahu jsem chtěl holku, která se
mi bude líbit v holinkách i v lodičkách. A to Máša
plně splňuje. Je to makač a velmi obětavá žena.
Prožili jsme si spolu peklo mé nemoci a všechno
ustála. Učila mě znova chodit a probděla hodně
nocí v nejistotě, zda ještě dýchám. A navíc jsme

zajímavost

jeden z mála párů, kteří spolu dokáží pracovat i žít.
Skoro celou dobu vztahu jsme spolu 24 hodin a ten
vztah nevyprchal, naopak jsme ho chtěli umocnit
tou legálností. Všechno děláme společně a vše je
o kompromisu. Dokážeme si vytvořit svůj vlastní
prostor, ale potřebujeme vědět, že ten druhý je
vždy někde nablízku. Asi se stalo to, jak to bylo ve
vztahu mých rodičů. Když umřel otec, tak matka
ho následovala do dvou let. Denně mu chodila na
hrob,“ uvádí Aleš Novák.

Před 13 lety se brali na převozu mezi
Frymburkem a Frýdavou. Ženich Petr
Kollar přijel na plachetnici, nevěsta Barbora Boháčová na katamaránu a samotný
obřad se pak odehrál na převozu, kde už
čekal oddávajíci a svatební hosté.
Oba dva s manželem pocházíme
z jížnich Čech a já dokonce přimo
z Frymburka. I přesto, že jsme několik
let žili v Českých Budějovicích a pak
i v zahraničí, kde jsme zřejmě dozráli,
jsme se nakonec rádi vrátili zpátky na
Lipensko. No a pak už chyběl jen malý
krůček k tomu, abychom se rozhodli, že
náš důležitý den zpečetíme právě tady
„doma“. Vodu milujeme, já navíc pocházím
z jachtařské rodiny a svatbu jsme chtěli
pojmout trochu originálněji, proto se nám
líbil nápad, uspořádat obřad právě na
jezeře. Naše manželství i stále skvěle
funguje a zrodily se z něho dvě krásné
zdravé děti,“ uvádí šťastná manželka.
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děti dostaly
vysvědčení na parníku
Text Pavel Pechoušek Foto Václav Pancer (ČTK)

zábava

Tohle se může stát jen u jihočeského
moře. Tři desítky dětí z frymburské
základní školy si převzaly vysvědčení na
výletním parníku plujícím po lipenské
přehradě. Se školním rokem se tímto
netradičním způsobem rozloučili žáci
první a druhé třídy. Za plavbu děti
neplatily, náklady uhradil provozovatel,
společnost Rosenberger - Lipno - Line.
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Unikátní pramenitá voda
stáčená v Černé
Text PAVEL PECHOUŠEK

foto archiv, produkce

Co má společného film „Po čem muži touží“, „Bábovky“, „Zakleté pírko“,
„Láska na špičkách“ „Čertoviny“, fotbaloví mistři z SK Slavia Praha, hokejisté
HC Madeta Motor, volejbalisté mistrovského Jihostroje, fotbalisté Dynama,
Sigmy Olomouc, Zbrojovky Brno, volejbalisté Ostravy a Černá v Pošumaví?

Odpověď zní: Šumavský pramen. Pramenitá
voda s vyšším obsahem přírodního kyslíku s jedinečným poměrem potřebných minerálů, s vyšším
podílem hořčíku a vápníku, která má podle hydrogeologů úžasný charakter. „Pramenitá voda
Šumavský pramen má složení vhodné pro každodenní a celoroční pití díky vyváženému obsahu
minerálů a dalších prvků, které jsou důležité pro
zdravé tělo i mysl. Původ naší pramenité vody leží
v samotném srdci Šumavy, kde vyvěrá z krasového
podloží a prochází přírodní filtrací grafitového
dolu. Její jedinečná kvalita je každodenně analyzována a kontrolována našimi odborníky a poté
bez jakékoliv chemické úpravy, tak jak ji připravila
matka příroda, míří přímo k vám,“ uvádí Miroslav
Leština, který Šumavský pramen v roce 2000 založil
se dvěma kamarády a nyní firmu rozvíjí s celou
svou rodinou.
Zdrojem vody, která je nositelem značky Klasa
– Originální produkt, přidělené ministerstvem zemědělství, je obrovský krasový systém, který je o stovky
metrů níže než dno lipenské přehrady, a hlavně je
o stovky let starší. „Náhoda pomohla pramenu
na svět. Když v roce 1983 odstřelili horníci další
štolu, voda z krasového systému krystalicky čistého
vápence zatopila celé důlní prostory. Nebyla to
voda z Lipna, ale jedinečná pramenitá voda protékající grafitovými ložisky, kde nastává přírodní
čistící filtrační proces a tím získává jedinečnou chuť
a kvalitu.“
Podle některých geologických sond vzniklo
podzemní krasové prostředí před více než tisíci
lety. „O samotném původu naší pramenité vody se
hodně spekuluje i mezi odborníky, její charakteristika se přibližuje nejkvalitnějším vodám na světě.“
doplňuje informaci.

představujeme podnikatele

Pro představu voda prýští na povrch v objemu
17 litrů za sekundu. Firma Šumavský pramen zatím
nemá kapacitu pro její veškeré zužitkování, a proto
přebytky odtékají do Lipenské přehrady. „Koronavirus nás přibrzdil, ale máme v plánu investici, díky
níž využijeme vydatnost našeho pramene mnohem
více. Zdroj pramenité vody je nezměřitelný a věřím,
že i nevyčerpatelný.“
Původní záměr firmy při založení byl stáčet vodu
pouze do dvacetilitrových barelů. „Zásadně se nás
dotkla koronakrize, propad v odbytu barelů byl
znatelný. Zásobujeme především kanceláře, firmy,
instituce, podniky, nemocnice, lázeňské komplexy,
penziony, hotely, a ty buď nefungovaly vůbec, nebo
v lepším případě v omezeném rozsahu, lidé pracovali z domova. Prodali jsme cca o 30 procent
méně barelů než v době před koranakrizí,“ konstatuje Leština. Šumavskému prameni v této složité
době velmi pomáhá prodej pramenité vody stáčené
do originálně designových plastových lahví. „Čas
v krizi jsme využili k naplánování a přípravě nové
technologie na stáčení naší unikátní pramenité vody

do skleněných lahví s cílem od nového roku tímto
rozšířením sortimentu získat více odběratelů.“
Šumavský pramen se neprodává v supermarketech, ale majitel ho dodává přímo svým klientúm.
„Aktuálně roste produkce a máme radost, že jsme
u nás na Lipensku získali mnoho nových odběratelů. Například Resort Orsino, bistro Kynutá buchta
v Horní Plané nebo lipenské Bistro a kavárnu Korso,
Hotel Racek,“ uzavírá Miroslav Leština s tím, že
Šumavský pramen jako lokální produkt charakteristický pro Lipensko se brzy objeví v dalších a dalších
lipenských provozech. Kromě vody distribuuje pan
Leština také sirupy, iontové nápoje, kávu a čaj pod
značkou Estian.

www.sumavskypramen.cz
tel. 602 436 140
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foto martin zeman
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Majitel Amenity Resorts
má na Lipensku další
smělé plány

Michal Šnobr
•	narozený v roce 1970,
•	absolvent ČVUT Praha
•	je ženatý, má tři děti
•	Od roku 1998 působí jako externí
poradce finanční skupiny J&T
v Česku, kde se posledních patnáct
let intenzivně věnuje energetice.
Má více než dvacet let zkušeností
na kapitálovém trhu. Kromě
energetiky a kapitálového trhu se
věnuje také vlastnímu podnikání
v oblasti cestovního ruchu, správě
a investicím do nemovitostí,
včetně vlastní developerské
činnosti, zemědělství a také výrobě
kontejnerových staveb. Vlastní
největšího maloobchodního
prodejce videoher, konzolí
a příslušenství v ČR a na Slovensku.
Provozuje golfový a lyžařský areál.

Text Pavel Pechoušek foto archiv Amenity Resort

Majitelem Amenity Resortu v Lipně nad Vltavou je podnikatel a investor Michal
Šnobr. Vedle toho, že podniká v cestovním ruchu, je také republikově známý
odborník na energetiku. V rozhovoru pro časopis Lipensko Šnobr vypráví o svém
osobním vztahu k tomuto regionu, podnikatelských plánech a také své milované
stavebnici LEGO.

Jste majitelem resortu Amenity v Lipně
nad Vltavou. Proč jste se rozhodl
podnikat na Lipensku?
O Lipensku a speciálně Lipnu nad Vltavou bylo
z mého pohledu rozhodnuto dávno před tím, než
se z místa stala vyhlášená destinace. Tohle nádherné a výjimečné místo mi do oka padlo už kdysi
dávno jako klukovi. Závodně jsem lyžoval, sjezdoval
a v Lipně nad Vltavou byl párkrát na závodech, na
tzv. Velké ceně Lipna. Asi se mi tam i dařilo, když mi
to tak utkvělo v paměti. Následoval pionýrský tábor

na Lipně, který pro mne skončil zážitkovou jízdou
sanitkou domů do Strakonic se zarděnkami. Pak
mám Lipno spojené s pro mne nezapomenutelnou
dovolenou, prázdninami s rodiči a sourozenci na
Lipně. To léto si z Lipna pamatuji v detailech až
dodnes. Od rána do večera jsem byl na rybách
a ryby celý týden neuvěřitelně braly. Ve svých osmnácti jsem odešel z rodných Strakonic studovat
do Prahy a tam už zůstal. Spoluzaložil svou první
firmu, později ji prodal a postavil se v podnikání na
vlastní nohy.

Kdy jste se vrátil?
Byla to jen otázka času, kdy tahle láska zase
vypukne. Jako jihočeského patriota mě to lákalo
vždy zpět. Jakmile se objevila první příležitost vrátit
se na Lipno, byl jsem tam a i přes počáteční odpor
zdomácnělých podnikatelských kruhů jsem na Lipně
začal investovat. Impulsem byl nenápadný inzerát v nějakých tehdejších regionálních novinách,
které otevřel táta ve Strakonicích, když jsem přijel
za rodiči na návštěvu do Strakonic se svými tehdy
malými dětmi. Hned jsme se sebrali a jeli se na
pozemky podívat. Dnes na těch pozemcích stojí
resort Amenity.

Podnikáte i v jiných oblastech Čech.
V čem je oblast Lipenska výjimečná?
Původně jsem chtěl veškeré své podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu soustředit
výhradně na Lipně. Později jsem ale pochopil, že
by to byla chyba, a to v mnoha směrech. Nakonec
jsem se rozhodl své investice v čase rozložit, nikam
nespěchat a vše si dobře připravit a promyslet. Mezitím jsme vybudovali resort ve Špindlerově Mlýně,
budujeme v Nové Bystřici v oblasti České Kanady
nebo aktuálně v Deštném v Orlických horách. Inves-

osobnost Lipenska

tuji výhradně v zajímavých a jedinečných místech.
Lipensko je ale jedinečné nadmořskou výškou,
spojením velkého jezera a krásné přírody kolem.
Propojením plnohodnotné letní i zemní sezony.
Stále věřím, že nic z tohoto kouzla ani do budoucna
neztratí a uchová si svůj jedinečný ráz.

Máte další plány s Amenity?
Zpětně hodnotím rozhodnutí nikam nespěchat, nepodlehnout pokušení rychle zainvestovat,
postavit, prodat a zmizet jako správné. Neprodávám, buduji a jsem si jist, že ten správný čas
pro mé další investice v Lipně nad Vltavou a okolí
teprve přijde a možná i překvapím. V rámci aktivit
Amenity Resorts máme připravených několik nejrůznějších možností rozvoje a z čeho vyjít a vybírat,
také máme.

Máte na Lipensku ještě další investiční
plány?
Určitě ano. Myslím, že dnes mohu říci, že smělé
plány. Ale nečekejte nějaké klasické developerské projekty a podobně. Na to mám Lipno moc
rád. Všechny plány si ale zatím nechám pro sebe.
V pravý čas se o nich dozvíte.
44/45
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Jaký vliv měl na vaše podnikání
v hotelnictví koronavirus?
Koronavirus zasáhnul celé podnikání velmi
nepříjemně. Zavření loni na jaře nebylo pro nás
zásadní problém, v létě 2020 jsme měli snad nejlepší
sezonu vůbec. Na podzim jsme si říkali, že už to
i přes opětovné zavření nějak dáme, ale když pak
bylo zavřeno celou zimu, už to žádná sranda nebyla.
Zvláště když se to celé vše protáhlo až do dnešních
dnů. Teď už ale žiju jen tím, že znovu přijde pro náš
byznys důležitá silná letní sezona a že se vracíme
k normálu. Po celou dobu jsme nikoho z důvodu
koronaviru nepropustili, a tak doufám, že se nám to
nyní při rozjezdu alespoň trochu vyplatí.

V Amenity budete mít i letos velkou
výstavu stavebnice LEGO. Přibudou
nové objekty?
Ano naše výstava LEGO staveb, které ve své
velikosti a provedení nemají celosvětově porovnání,
se letošním létem na Lipno vrátí. Vrátí se výstava
celá, starší stavby, ale i mnoho nových, které Lipno
vůbec nezná. Věřím, že výstava by pro tohle léto
mohla být pro rodiny zajímavou možností, jak hravě
a v pastelových barvách zapomenout na koronavirové nesnáze posledního roku. Návštěvníky čekají
kromě modelů českých hradů a zámků, architektury
i nejrůznější hry a mnoho nových zajímavostí. Sám
se moc těším. Po letech cestování s výstavou jsme

osobnost Lipenska

zjistili, že kostky LEGO s Lipnem srostly mnohem
více, než jsme si kdy mysleli. To mě hrozně těší
a i v tomto směru přemýšlím o budoucnosti tohoto
projektu a jeho trvalém usazení. Uvidíme.

Vy sám jste milovníkem LEGA?
LEGO je fenomén. Není druhá hračka, která by
uměla vše jako LEGO. Stačí si vybrat barvu, tvar, mít
kostky, fantazii, představivost a jste v jiném světě.
Je to závislost na celý život. V tom to celé spočívá.
Spojit pár klasických kostek skýtá miliony možností
a v tom je uložena neodolatelnost této hračky. Je
to taková „hranatá“ hudba plná hranatých emocí.
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CZECH REPUBRICK –
LEGO VÝSTAVA,
JAKOU SVĚT NEVIDĚL
Letošní prázdniny se přijď ztratit mezi miliony lego kostek. na dvou
tisících metrech čtverečních najdeš obří modely hradů a zámků z celé ČR,
filmové stavby, pohyblivé vláčky i interaktivní technické modely.
Na pouti je horská dráha, která je největším lego modelem dráhy na světě!
Pohrát si můžeš v obřím lego koutku, postavit si stavbu snů,
vykoupat se v bazénu s kostkami, vyluštit lego hlavolamy. Když projdeš všechna
stanoviště a vyluštíš tajenku, staneš se občanem naší CZECH REPUBRICK.
Pokud ještě nebudeš mít dost, můžeš si zahrát na detektiva s Temnyho parťáky.

stalo se

Místo konání:

Amenity Sport arena Lipno,
Lipno nad Vltavou 999

Termín:

26. června - 4. září 2021

Otevírací doba:

Denně 10 - 18 hodin

Plocha:

2 tisíce m2 - výstava, herní
koutek, bistro, lego prodejna

Předpokládaný čas návštěvy:

1 - 2 hodiny

Více info na webu czechrepubrick.cz
a sociálních sítích facebook a instagram.
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Neobyčejné
České Žleby
Text A foto JIŘÍ MÁNEK

Jestliže se turistická destinace Lipenska rozprostírá od Stožce až po Rožmberk,
tak nejzápadnější osadou naší oblasti jsou České Žleby. Jsou součástí obce Stožec
a celý katastr se nachází v Národním parku Šumava. Je odtud fantastický výhled
na nejvyšší hřeben Šumavy, Plechý – Trojmezná –Třístoličník a v okolí osady
jsou ostrovy původních šumavských pralesů se směsí prastarých porostů s jedlí,
bukem, javorem, jilmem a smrkem ve věku přes 300 let. Kromě neobyčejných
výhledů a překrásné přírody jsou České Žleby neobyčejné svou historií, která
na vás v podobě kamenných snosů dýchá doslova na každém kroku.

tip na výlet

Výhled z ČesKých Žlebů na Třístoličník
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Když v 18. století docházelo ke kolonizaci Šumavy,
tehdejší obyvatelé postupně káceli a vypalovali velké
plochy šumavských pralesů, vytrhávali pařezy stromů
i s kořeny a vykácenou plochu odvodňovali. To proto,
aby mohli vytvořit a zorat políčka pro svoji obživu
a kosit louky na krmení pro dobytek. Aby bylo možné
půdu obdělávat, bylo třeba pozemky zbavit četných
kamenů a balvanů. Kámen byl snášen na okraje
pozemku a skládán do dlouhých valů nebo zídek.
Odtud pramení i název kamenný snos. Kameny se
ze zemědělské plochy sbíraly každoročně, a tak
kamenné valy postupně rostly a prodlužovaly se.
Kamenné snosy pak vymezovaly vlastnické hranice
jednotlivých pozemků a v krajině vytvořily naprosto
unikátní strukturu. A z celé Šumavy jsou to právě
České Žleby, kde jsou kamenné snosy patrné téměř
na každém kroku a tvoří zcela neopakovatelnou
atmosféru celé krajiny, kde historie a tehdejší kultura
dýchá na každém kroku.
Kamenné snosy v Českých Žlebech jsou
nejenom historickým mementem osídlení Šumavy,
ale se staly se postupem času také velmi zajímavým
přírodním biotopem. Obnažené hromady kamenů se
rychleji na slunci ohřívají, ale také rychle chladnou.
Chybí na nich půda i vegetace, a tak vytvářejí takové
malé místní kamenné pouště. Skuliny mezi kameny
vyhledávají pavouci, brouci, plazi a malí obratlovci.
Často vzácní. Jedním z nejhojnějších obyvatel
kamenných snosů je zmije obecná a ještěrka obecná
nebo ještěrka živorodá. S ukončením pastvy se zde

uchytily dřeviny, a tak dnes pozemky i kamenné
snosy porůstají borůvčím, jeřáby, břízami nebo
javory a smrky. Jsou zde i jabloně a třešně, které
připomínají někdejší civilizaci.
Nynější vesnice byla založena až r. 1709 knížetem
Janem Kristiánem z Eggenberku. Starý název osady
České Žleby pochází z doby, kdy na místě stálo jen
několik domů, u kterých byla koryta a žlaby pro
napájení zvířat. Koryta plná vody pak využívali pro
napojení sebe i dobytka soumaři putující po Zlaté
Stezce z Bavor do Prachatic. A protože zde byla
první zastávka hned za bavorsko-českou hranicí,
dostala osada do vínku název České Žleby (německy
Böhmisch-Röhren). Do současnosti se zachovala
kamenná kašna v centru osady. Bohužel kudy
přesně v Českých Žlebech procházela prachatická
větev zlaté stezky, dnes už vyžaduje notnou dávku
představivosti.
Není bez zajímavosti, že ještě před sto lety,
v roce 1930, zde žilo 1200 obyvatel. Po válce však
obec zpustla. To kvůli vystěhování Němců, ale také
proto, že byla uzavřena za dráty Železné opony.
Železnou oponu zde překonala celá řada uprchlíků
z komunistického Československa do svobodného
světa Bavor. A jeden z nejslavnějších převaděčů,
Bohumil Hasil, bratr Krále Šumavy Josefa Hasila,
byl zde také 13. září roku 1950 zastřelen pohraniční
stráží. Jeho tělo bylo pohřbeno na neznámém místě.
V únoru 2014 byla na hřbitovní zdi místního hřbitova
odhalena jeho pamětní deska.

Adventure Golf Šumava v Českých Žlebech
Jediné a jedinečné golfové hřiště v Národním parku Šumava s fantastickými
výhledy na nejvyšší šumavský hřeben Plechý – Trojmezná – Třístoličník.

18 golfových jamek
přímo u Hotelu
České Žleby
Na greenu citlivě zasazeném do
šumavské přírody najdete dráhy
s kameny i dřevěnými sochami,
které imitují zvířata žijící v okolí.

tip na výlet

Aktivní odpočinek
pro celou rodinu
Turnaje, tréninky, zábava
www.adventuregolfsumava.cz
Ubytování, wellness a výtečná
gastronomie v Hotelu
České Žleby
www.hotelceskezleby.cz
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KOPEC ZÁBAVY
A NETRADIČNÍ RELAX
Text A foto Martina Ostrýžová

tip na výlet

Zkoušeli jste už někdy sjet téměř
100metrovou vodní skluzavku
po nohou? Kolikrát se vám povedlo
vyjet vlekem a na tříkolce kopec
v létě? Víte, jak rychle můžete jet
na nafukovacím člunu v zimě?
Ať už vaše odpovědi zní jakkoliv,
zveme vás do našeho rodinného
areálu Park Frymburk,
kde si můžete vyzkoušet vše
zmíněné a ještě mnohem více!
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Heslo našeho parku zní Nuda se neudá! aneb
U nás se nikdo nikdy nudit nebude. Méďa Kubík,
maskot našeho parku a veškeré zábavy, si do Parku
Frymburk letos přizval na pomoc kamaráda tučňáka!
A oba si pro vás připravili množství aktivit, které
zabaví nejen děti, ale i dospělé.
Přijet k nám je snadné – nacházíme se přímo
u hlavní silnice spojující Český Krumlov s Lipnem
a Rakouskem. Zaparkovat pak můžete zcela zdarma
na parkovišti přímo u vstupu do areálu. Pak si stačí
už jen zakoupit vstupenky na vámi vybrané aktivity
a hurá do akce!
Mezi největší lákadla Parku v rámci jeho letního
provozu patří zábava poněkud adrenalinová, a to
sjezd na vodní mega klouzačce, jízda na terénních
trojkolkách z vrchu kopce Marta a letní tubing neboli
jízda na „pneumatice“ po dráze dlouhé 120 metrů!
Mezi ty klidnější aktivity pak patří naučná stezka
Médi Kubíka, při které se příliš nezadýcháte, jak už
to tak na stezkách bývá zvykem, zato si zasoutěžíte
v Kubíkových soutěžních hrách, zkusíte přelézt pár
lanových překážek a poznáte místní faunu a flóru –
a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Po cestě totiž
projdete kolem rybníčku se spoustou ryb a na konci
stezky na vás čeká naše minizoo, kde si budete
moci pohladit či podrbat naše holandské kozičky
a králíky. A pro ty, kteří nevěří, že je možné spojení
oblíbeného českého sportu fotbal a oddychovější
hry golf, je tu připravena fotbalgolfová akademie, ve
které se naučíte základy tohoto sportovního mixu.
Během zimy se náš Park Frymburk převléká
do bílého hávu a nabízí široké zimní vyžití opět pro

tip na výlet

úplně celou rodinu. Můžete se vozit na našem vleku
a sjíždět široké sjezdovky, zatímco se vaše ratolesti
zabaví v dětském výukovém parku Médi Kubíka, kde
je slalomová dráha, dětský zimní kolotoč a pohyblivé
pásy. Pásy, neboli naše „kouzelné koberce“, mohou
využít i ti, kteří si chtějí sjet zimní tubingovou dráhu,
anebo ti, kteří preferují bobování či sáňkování –
máme tu totiž speciální bobovací kopec vyhrazený
právě pro milovníky těchto zimních kratochvílí!
Během dne stráveného aktivním odpočinkem
vám zcela jistě vyhládne, ale i na to jsme připraveni!
Náš ranč U Tří Anč nabízí nejrůznější dobroty, ať už
k pití nebo k snědku. Pokud se však vaše ratolesti
ještě unavené necítí, ale vy si přesto chcete dopřát
chvíli odpočinku, nebojte se – stačí se pohodlně usadit na terasu pod košatou lípu a děti mohou i nadále
„řádit“ na okolních atrakcích, vy na ně pěkně uvidíte.
U nás se vyřádí nejen příznivci adrenalinu, ale
také vyznavači poklidně strávených chvil. Vždyť kdo
by si neužil vyhřívání na sluníčku v pohodlných lehátkách, točenou limonádu či něco ostřejšího na terase
místní občerstvovny či výhled z nejvyššího kopce
Frymburku nazvaného Marta, ze kterého krásně
spatříte nejen samu obec Frymburk, ale také Lipno
a široké okolí?! Výhled stojí za to v každou denní
dobu i v každé roční období, a my vás ujišťujeme,
že nebudete litovat!
Těší se na vás celý tým Parku Frymburk!

Pro aktuality a více informací stačí navštívit
náš web www.parkfrymburk.cz.
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Tisíce lidí se zúčastnily
otužilecké akce
Covide, nezlob mě

Otužilecká akce „Covide, nezlob mě“, kterou organizoval Turistický spolek
Lipenska a konala se na začátku března, zaznamenala fenomenální úspěch.
Certifikát o účasti s čerstvou fotografií si na webových stránkách
www.lipensko.cz/covidenezlobme nechalo vygenerovat téměř 2700 otužilců.
Podle hrubého odhadu organizátorů se akce zúčastnilo i desetkrát více lidí z celé
republiky. Ve spolupráci s Českou otužileckou unií chtějí organizátoři příští rok
překonat český rekord a založit mezinárodní den otužilců.

Text Pavel Pechoušek foto archiv Turistického spolku Lipenska

akce
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Jako výborný nápad a skvěle zorganizovanou
akci zakončenou fenomenálním úspěchem hodnotí
otužilci z celé republiky akci Covide, nezlob mě,
kterou řídil Turistický spolek Lipenska. „Jsem ve
vodě nebo sněhu každý den, po celý rok. Měli jste
perfektní nápad, těším se na příští rok,“ uvádí Marie
Bubeníková, Dlouhá Ves u Sušice. „Píšu vám hlavně
proto, že chci ocenit, co děláte a jak to děláte. Je
dobré, že se snažíte lidi motivovat k tomu, aby
dělali něco zdravého a naplňujícího. A moc oceňuji,
že jste zvolili cestu, která je bezpečná a umožňuje
všem, aby se zúčastnili způsobem, který
nepotřebuje výjimky ani obcházení současných
opatření,“ napsala Dana Zýková z Prahy. „Velmi
mě vaše výzva potěšila. Otužování venku se věnuji
teprve měsíc. Děkuji za pěknězorganizovanou
akci,“ uvedla Víťa ze Slavonic.
Nadšení jsou i organizátoři. Ti přemýšlí
o založení mezinárodního dne otužilců, který by
připadl na 6.března. Chystají o akci Covide, nezlob
mě časopis, který vyjde na konci tohoto roku, ale
především je překvapil počet lidí, kteří se akce
zúčastnili, a potěšila je dávka pozitivní energie,
kterou jim v reakcích posílali samotní účastníci.
Motto akce „Otužilci všech zemí, spojte se“ se
podařilo naplnit.
„Netušil jsem, co to spustí. Ta vlna pozitivní
energie napříč republikou zprostředkovaná otužilci
je obrovská. Certifikáty na mě vypadávají všude
na internetu. Za první den jich bylo více než 900,
v neděli ještě více. Jsem přesvědčený, že jedna
taková fotka s usměvavou tváří otužilce, který dává
tušit, že lidé jsou součástí něčeho většího, udělá
proti covidu daleko více, než neustálé strašení
politiků a udržování lidí ve strachu a stresu,“ uvádí
za organizátory Jiří Mánek, předseda Turistického
spolku Lipenska.

Klec pro otužilce, která byla
celou zimu ve Frymburku

Vyšebrodští otužilci

akce
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Malšín alias Turmberg
Lipensko. To jsou notoricky známá místa jako Stožecká kaple, Schwarzenberský
kanál, Vítkův hrádek, Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě nebo hrad Rožmberk.
Ale jsou to také nádherné, řídce osídlené kouty s bohatou historií, které dnes leží
od centra hlavních zájmů opodál. Takovými mohou být obce nedaleko Rožmberka
nad Vltavou jako například Rožmitál na Šumavě nebo Malšín. A jestli chcete vidět
daleko do vnitrozemí a masiv Alp na obzoru, nebo zažít netradiční pohled
na sjezdovky SKI areálu Lipno, pak si nesmíte nechat ujít právě Malšín.

Text jiří mánek foto Michal Kočan, jiří mánek

Malšín je dnes malá obec se 150 obyvateli, která se
nachází na náhorní plošině nedaleko od Rožmberka nad
Vltavou, Frymburku, nebo je dostupná také z Vyššího
Brodu. Určitě dnes představuje méně známý kout
Lipenska, přesto by však neměl ujít vaší pozornosti.
Podle dochovaných písemností se v místě dnešního
Malšína stýkaly dvě zemské stezky. Jedna od Vyššího
Brodu, druhá od Frymburku, a právě v místě jejich protnutí
vznikl Malšín. Protože se nachází na náhorní plošině a je
odtud výborný výhled do širokého okolí, stávala zde
historicky strážní věž a místo se od nepaměti jmenovalo
Turmberg (tedy z němčiny hora s věží, nebo strážní věž).
Jako takové je zaznamenáno i v historických pramenech.
Místo bylo osídleno rozhodně dříve, než v roce 1250,
kdy jsou známé písemnosti o slavných Vítkovcích,
zakladatelích například Vítkova hrádku a hradu Rožmberk.
Historické prameny hovoří o tom, že cesta přes Vyšší
Brod na Turmberg byla využívána již v dobách římských.
Raffelstettský celní řád z roku 906 se zmiňuje, že: „tudy
dopravovali z Čech na podunajská tržiště otroky, koně
a vosk, aby je vyměnili za jiné zboží, obvykle za sůl“
(Raffelstettský celní řád, latinsky Inquisitio de theloneis
Raffelstettensis, byl jedním z nejdůležitějších právních
dokumentů raně středověkého obchodu mezi Bavory
a Slovany na počátku 10. století a dodnes je studnicí
poznání a informací).
Místní kostel, původně kostel svaté Markéty, sloužil
od roku 1360 jako farní kostel. Za vlády Rožmberků byl
pak v roce 1593 přestavěn a po třicetileté válce se jeho
majiteli, stejně jako vesnice, stali Buquoyové. V roce
1677 Ferdinand von Buquoy převedl farnost do opatství
Hohenfurth (Vyšší Brod) a kostel byl přestavěn v barokním
slohu na kostel Svatého srdce. V roce 1945 se farnost
starala o 2438 lidí. Po druhé světové válce byla oblast,
která byla téměř výhradně obývána Němci, vysídlena
a opuštěna. V roce 1990 byl kostel opět vysvěcen
a v roce 2001 obdržel tři nové zvony, které byly vyrobeny
v pasovské slévárně rodiny Rudolfa Pernera. Nahradily
kostelní zvony roztavené v roce 1941 (Pozn.: Zvonařství
Perner odlévalo zvony pro kostely celého světa od 17.
století, ale v roce 2013 oznámili pro upadající poptávku
konec živnosti. Rudolf Perner, dnes 52 let, tehdy řekl „Trh
je nasycený a poptávka se zmenšuje. Zvony jsou artiklem
s vysokou životností a my už jich spoustu udělali“)..

Kaple Panny Marie a výhledy do kraje
Velice působivé místečko na jižním okraji Malšína
je skalní výchoz Turmberg, který ční nad roklinou. Jsou
odtud daleké výhledy do kraje. Stojí zde jednoduchá
kaple Panny Marie s věžičkou. Ta byla postavena v letech
1854–1856 a největší zásluhy na tom měl vyšebrodský
klášter. Nezapomenutelné výhledy jsou na jihovýchod,
do okolí Vyššího Brodu, na pohraniční hory, na šumavské
a novohradské podhůří. Při štěstí na viditelnost na obzoru
vyčnívají majestátné Alpy. Hlavní pouť se zde koná po
13. červenci. Tak si Malšín to rozhodně nenechte ujít,
nebudete litovat.

tip na výlet
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Z Rožmberka
Hraběcí cestou
na Švýcarskou chatu

Pohled na Švýcarskou chatu
přes věžičku kaple na Studenci

Text A foto JIŘÍ MÁNEK

Rožmberk nad Vltavou má úžasnou polohu. Leží na řece Vltavě, jejíž údolnice
zde tvoří fantastický meandr a všude kolem jsou svahy porostlé krásnými
hlubokými lesy. Pro pěší i cyklistické výlety je to kousek Země přímo pohádkový.
Jedna z nejhezčích a nejpříjemnějších tras pro pěší výlety z Rožmberku
je prastará Hraběcí cesta, lemovaná dubovou alejí, která vás nenáročnou
procházkou měkkou lesní pěšinou, na konci lemovanou křížovou cestou,
dovede až kouzelnému domu - ke Švýcarské chatě.

Zastavení křížové cesty
na místních kamenech

tip na výlet

Rožmberk nad Vltavou zná každý český
vodák. Vždyť plavba na kánoi, raftu a nově i na
paddleboardech z Vyššího Brodu přes Rožmberk
nad Vltavou do Českého Krumlova patří již desítky
let k vodáckému folklóru. Stejně tak každý zná
hrad Rožmberk, který v polovině 13. století
nechali vystavět Vítkovci, předchůdci našeho
nejvýznamnějšího šlechtického rodu - Rožmberků.
Přesto je město Rožmberk často jen tranzitní
zastávkou. Vodáci projedou městem po Vltavě,
a i když se nezapomenou zastavit v některé
z místních restaurací přímo na břehu řeky, tak se
tu déle nezdrží. Milovníci historie navštíví hrad,
pokochají se pohledem na Rožmberk z ptačí
perspektivy z nově opravené a po sto letech
zpřístupněné věže Jakobínky, potěší se nově
vydlážděným náměstím a krásnými zákoutími
městečka, ale přesto se tu staví jen na skok.
Zřejmě proto, že ani netuší jak fantastické je okolí,
přímo zrozené pro výlety, vycházky a vyjížďky na
kole. Zkrátka, i když to mnoho lidí neví, Rožmberk
nad Vltavou je se svým okolím místem přímo
zaslíbeným pro romantické i rodinné dovolené.
Výčet tipů na výlety do nejbližšího okolí
dosahuje desítek. Mezi nejzajímavější jistě
patří Křížová cesta na Studenec, Šibeniční vrch,
Přířez s nedalekou pastvou třicetihlavého stáda
amerických bizonů, vyhlídkové místo Na Rozhledu
nebo i vyhlídka nad bývalou osadou Kvasov.
Skvělým výletem je také návštěva Malšína a jeho
okolí, zejména kaple Panny Marie na skalnatém
výchozu, odkud jsou nádherné výhledy na
vrcholky Alp.
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Nezapomenutelným zážitkem je pak výlet do
Rožmitálu na Šumavě s návštěvou barokní kaple
Panny Marie Pomocné. Ta stojí nad zázračným
pramenem a je od ní neuvěřitelný pohled do kraje.
Zkrátka Rožmberk je výchozím místem k mnoha
turistickým cílům. Jedním z nich je nenáročná
vycházka Hraběcí cestou ke Švýcarské chatě.
Je možné jít tam a zpět měkkou lesní cestou
dolní dubovou alejí, pak trasa měří necelých 6 km.
V zásadě vede po rovince a zvládne ji snad každý.
Nebo je možné si udělat větší okruh a od Švýcarské
chaty se vrátit kolem dvou rybníčků přes Metlici
a horní dubovou alejí jít zpět po úzké asfaltce.
Okruh pak měří něco přes 8 km. Cesta je krásná
celoročně a díky dubům, které lemují cestu, má
vždy nezaměnitelnou atmosféru. Na jaře, v létě, na
podzim i v zimě. Na jaře kvetou jarní byliny, stromy
jsou bez listí a naskýtají se pěkné výhledy na řeku
Vltavu i na hrad Rožmberk. V létě vše bují a je plné
listnaté biomasy. Na podzim listí zezlatoví a hraje
všemi barvami. A zimní atmosféra, když vám do
naprostého ticha pod nohami chroupe sníh, je rovněž
jedinečná. Kromě majestátných dubů lemují cestu tu
a tam skalky, které dokreslují přírodní atmosféru, či
staré, uměle vybudované kamenné zídky, které zase
dávají najevo, že se nacházíme v místě spojeném
s historií, dříve moudře hospodařících šlechticů
a panovníků. Na trase na vás čekají odpočinková

místa, ale i krásné výhledy na věže hradu Rožmberk
a Jakobínky. V okolí Švýcarské chaty je pak krásná
křížová cesta s jednotlivými zastaveními na místních
kamenech. Vlastní chata je citlivě usazena do lesa
nad příkrým svahem a je doslova kouzelná.
Švýcarskou chatu u Rožmberka nad Vltavou
nechal postavit hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy. To
proto, že mu stavba připomínala zaslíbené Alpy. Při
své cestě do Francie v roce 1803 prošel hornatou
krajinou Alp, která v něm zanechala mimořádně
silný dojem, zejména pak alpská architektura. To
ho přimělo vybudovat si kousek Alp nedaleko
od svého sídla v Rožmberku. V přízemí chaty se
nacházelo pět místností jako byty buquoyských
zaměstnanců. V patře pak trojice větších prostor
(salón, kabinet a pokoj sloužícího), které byly určeny
hraběcí rodině. Chata je velmi zdobná. Dekorativně
jsou utvářeny krakorce pavlače s balustrovým
zábradlím a profilované konce trámů krovů. Zajímavé
a výrazné je i ozdobné řešení ostění oken s bohatou
profilací a řezbářsky pojaté i další stavební prvky.
Nepřehlédnutelné je pak barevné řešení exteriéru.
Tak si ten zážitek rozhodně nenechte ujít.
Ubytovat se můžete hned v několika zařízeních
v Rožmberku. V hotelích Růže, U Martina, Rožmberk
Inn, anebo v Apartmánech Rožmberk, tam všude se
o vás bezvadně postarají a poradí, kam na výlety
do okolí.

Šýcarská chata

Dubové
aleje

tip na výlete
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Nejraději fotím Plechý,
Čertovy proudy
a Trojmeznou

Východ slunce nad Plechým

Text Pavel Pechoušek foto Lukáš Gallo

Budějovický fotograf Lukáš Gallo jezdí na Lipensko
teprve třetím rokem. Za tu dobu na svůj fotoaparát
zachytil řadu krásných míst a vytvořil jedinečné
snímky, které obdivují snad všichni milovníci
tohoto krásného koutu jižních Čech.

osobnost Lipenska
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Jak dlouho už fotíte Lipensko?
Zhruba od roku 2018, kdy jsem se vrátil
z osmiletého pobytu na Novém Zélandu.

Na jaký přístroj fotíte?
Na starou Sony Alpha a7, už je to dědeček,
ale tento rok se chystám na obměnu výbavy, dále
používám objektivy Laowa 15mm macro shift, Canon
70-200 mm a Canon 100-400 milimetrů.

Co je vaší specializací?
Krajinářská fotografie a detaily přírody v různých
světelných podmínkách. Myslím, že je umění zachytit
krásu krajiny v tom nejlepším možném světle, je to
obtížné a časově a občas i fyzicky náročné, ale vždy
to za to stojí.

Jaká máte na Lipensku oblíbená místa?
Jednoznačně vrchol Plechý, který skýtá
nekonečné možnosti kompozice a právě všelijakých
světelných podmínek, dále určitě Čertovy proudy
u Loučovic, kde Vltava je pořádně divoká, dále
Trojmezná a Jakubova chýše.

Kde si vaše fotografie můžeme
prohlédnout?
Bohužel svoje stránky zatím nemám, takže pouze
moje facebooková stránka Lukas Gallo Photography
a Instagram @galicz

Čertovy proudy u Vyššího Brodu

osobnost Lipenska

Lukáš Gallo
•	34 let
•	České Budějovice
•	střešní izolatér
•	vedle focení je jeho koníčkem
cyklistika, příroda a pobyt v ní
Jakubova chýše

Pohled z Vítkova hrádku
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Vodáctví a sjíždění Vltavy
patří neodmyslitelně
k jižním Čechám
Text Pavel Pechoušek, pavel kolouch foto michal bártík

Sjíždění řek je v Česku turistickým fenoménem.
Dalo by se říci, že kdo nebyl na vodě, není Čech.
Tradiční a nejoblíbenější řekou je právě Vltava,
která je řekou mnoha tváří. Nabízí klidnou
a pomalou plavbu, stejně jako divoké etapy
s peřejemi, na kterých zakusíte vítanou dávku
adrenalinu. Mezi vodáky patří
k nejoblíbenějším úsek z Vyššího Brodu
do Rožmberka.Vydávají se na něj nejen zkušení
vodáci, ale i začátečníci, kteří si užívají malebné
přírody a kulturních památek.

Veškerý servis vám zajistí půjčovna lodí Ingetour, která
se nachází ve vodáckém kempu, hned pod hrází Lipna II. Na
recepci zájemcům vysvětlí celou trasu včetně průjezdu jezů. Po
ukončení splutí zase převezou zpět do Vyššího Brodu.
Trasu lze naplánovat jako lehký polodenní výlet. Během
cesty budete splouvat dva jezy. Oba jezy mohou sjíždět
i začátečníci. V polovině trasy se nachází oblíbené tradiční
tábořiště U Tří Veverek, kde je možné se občerstvit a ochutnat
místní speciality, například „veverčí hovínka“. Pokud vyjedete
dostatečně brzy, můžete spojit výlet s prohlídkou hradu
Rožmberk.

Na tuto část řeky lze vyplouvat i v pozdějších
odpoledních hodinách (do 16 hod.). Splutí úseku
v podvečer má své kouzlo a na řece už není velký
provoz. Trasa je vzhledem ke své délce a nenáročnosti
optimální pro rodiny s malými dětmi, nebo pro
začátečníky, kteří si chtějí plavbu pouze vyzkoušet.
Vltava je doslova obsypaná nádhernými pamětihodnostmi.
Ve spojení s jedinečnou přírodou nabízí plavba po Vltavě
nezapomenutelné zážitky pro každého milovníka cestování,
které je spojené se špetkou dobrodružství.
Pokud váháte, kdy je nejlepší období na cestu s ohledem
na sjízdnost řeky, máme pro vás dobrou zprávu. Díky regulaci
přehradou Lipno je Vltava sjízdná celoročně. Oproti jiným
českým řekám velká výhoda. Pokud je delší sucho, přehrada
vodu vypouští, pokud je deštivo, voda je zadržována. Tato
optimální regulace přináší vodákům bezstarostné plavení
v jakémkoli ročním období.
Po cestě vás čeká malebný pohled z řeky na vyšebrodský
klášter nebo rožmberský hrad. Dále proplujete klasickou
vorařskou propustí na jezu ve Vyšším Brodě nebo speciální
vodáckou šupnu na jezu v Herbertově.
Neváhejte a přijeďte i s dětmi splout na kánoích nebo
raftech řeku Vltavu a zakřičet si vodácký pozdrav.

www.ingetour.cz

tip na výlet
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Už 100 let se nejvýše
položené město
jižních Čech
jmenuje Horní Planá
Text Pavel Pechoušek foto Pavel Pechoušek, Petr Kubát

Před 100 lety 17. května 1921 začalo město Horní Planá na Českokrumlovsku
používat rozšířený český název. Do té doby se jmenovalo Planá, německy
Oberplan, což souviselo s tím, že drtivou většinu obyvatel tvořilo německy
hovořící etnikum. Po odsunu zůstaly v rozlehlém katastru Horní Plané
z původního obyvatelstva jen tři nekompletní rodiny. Město se snaží
nezapomínat na svou minulost a propojovat historické souvislosti. Proto
odhalilo dvě pamětní lavičky. Jedna je věnována památce německy píšícího
spisovatele Adalberta Stiftera, druhá českého literáta a učitele Ivana Nového.
Oba žili a ve svých dílech psali právě o Horní Plané a jejím okolí.

Lavička Ivana Nového
na břehu Lipna

„Adalbert Stifter věnoval svůj román Vítek městu
Praze. Pro Stiftera nebyla národnostní otázka tím,
co ho trápilo. Spíš naopak, chtěl posilovat vzájemné
vazby. A my chceme tímto i přes oba dva literáty
most mezi národy utužit a to propojení ještě posílit,“
řekl starosta Horní Plané Jiří Hůlka.
Obyvatele na většině míst Šumavy tvořilo
prakticky až do poloviny 20. století z větší části

zajímavost

německy hovořící etnikum. Například při sčítání
v Horní Plané z roku 1930 žilo 1598 obyvatel.
Pouze však 34 z nich byli Češi. Celkem v tehdejším
Československu z 10,5 milionu obyvatel představovali
Němci téměř třetinu. „Národnostní otázka byla
problematizována politickou reprezentací, a to jak
německou, tak českou. Dělo se tak už v průběhu
druhé poloviny 19. století. Obyčejní lidé však měli
hlavně své obyčejné každodenní starosti o obživu,
a to bez rozdílu národnosti. Stýkali se spolu jako
sousedé a stejně tak měli své sousedské spory.
Mladí lidé se navzájem seznamovali, smíšená
manželství nebyla výjimkou,“ uvedla Lenka Hůlková
z Památníku – rodného domku Adalberta Stiftera
v Horní Plané, který mapuje život a dílo tohoto
„básníka Šumavy“. Zásadní změna ve struktuře
obyvatelstva nastala po druhé světové válce.
Z tehdejšího Československa bylo vysídleno téměř
2,2 milionu obyvatel německého etnika. V případě
šumavských obcí a měst se jednalo až o 90 procent
místní populace. Navrhovatelem a tvůrcem obou
laviček je šumavský řezbář Karel Tittl, dubové dřevo
pro jejich výrobu dodala společnost Jihozápadní
dřevařská.

Lavička Adalberta Stiftera
ve stejnojmenném parku
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Díky koronakrizi upekli
Roman a Josef výbornou
Kynutou buchtu
Text A FOTO Pavel Pechoušek

Originální bistro na malebném náměstí v Horní Plané. Tady od konce minulého
roku podle babiččiných receptů pečou vynikající kremrole, buchty, koláče,
věnečky. Místní i turisté si zde kupují bramborové housky, vícezrnné pečivo,
italské bagetky, slano-kmínové housky...

„Prvotní myšlenka přišla v první vlně uzavření
provozoven. Otevřeli jsme „okénko“ a měli jsme
úspěch. Babiččiny recepty se osvědčily. Zájem mají
turisté, kterých je teď ale minimum, ale i místní,“
uvádí majitelé bistra Roman Koprolín a Josef Šabaka.
Příjemné je to i kvůli tomu, že v Horní Plané
zanikla loni v létě dlouholetá pekárna firmy COOP.
„Bistro Kynutá buchta je naše nové dítě, které je
stále třeba opečovávat. Máme velký zájem setrvat
a vyvíjet se. Ráno máme v šest budíček a večer
v deset hodin vypínáme stroje,“ doplňují.
Dva kluci Roman Koprolín a Josef Šabaka spolu
začali na Lipensku podnikat před více než třemi lety,
kdy začali provozovat penzion Rak v Černé v Pošumaví. Jednatřicetitiletý Roman se věnuje gastronomii
celý život, o devět let starší Josef je ekonom, který
studoval operní zpěv. Oba se od začátku báječně
doplňují. Proto se jim hned začalo dařit. Díky píli,
náročnosti a nasazení opakovaně získali ocenění
penzion roku v anketě dopenzionu.cz.
Podnikání jim ale zkazila koronakrize, od dubna
2020 nemohli nikoho ubytovat, pak se vše vrátilo do
normálních kolejí, od října znovu platil vládní zákaz.
Roman a Josef se ale nespokojili s nadávkami na
současný stav a vymysleli nový plán – originální
bistro.
Tady prodávají své originální cukrovinky, v době
vládních restrikcí i pečivo z okénka, kde si jej kupují
místní i turisté. Mají již řadu stálých zákazníků.
„Máme štěstí, že jsme na dobrém místě a hlavně
máme stále co nabízet. Máme široký záběr. Od
lahůdek, přes úplnou klasiku koláčů a buchet a rádi
inovujeme tradiční zákusky.“

představujeme podnikatele

Vlevo Roman Koprolín,
vpravo Josef Šabaka
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Nejenom sportovní
rybaření v Hůrce
Text A foto PAVEL PECHOUŠEK

Rodina Richarda Turka je spjata se sportovním rybařením na Lipensku
už od začátku 90. let minulého století. Jeho rodiče přišli do Hůrky
u Horní Plané z Roztok u Prahy, aby u hůreckých rybníků vybudovali
pstruhařství, rybí líheň a také postavili restauraci.
„Stejně jako můj tatínek jsem i já vystudoval
Střední rybářskou školu ve Vodňanech, kde jsem
získal potřebné znalosti k chovu ryb. Nejdůležitější
je ale praxe, takže se stále učím,“ vypráví Richard.
Kvalita ryb, které zde chovají, je známa lidem
po celém Lipensku. Je to především tím, že ryby
jsou chovány v čisté a průtočné vodě. Nepoužívají
zde žádnou chemii ani léčiva a ryby dostávají
kvalitní krmivo. Chytat se tu může každý den, ale
po telefonické nebo jiné domluvě.

Telefon Richard Turek: 777 712 575
„V areálu pstruhařství provozujeme sportovní
rybolov na dvou rybnících. V jednom se chytají pstruzi
a siveni, ve druhém kapři, amuři a jeseteři trofejních
velikostí. Dále se také chytá na rybníku Pod Jelmem.
Stačí jen zavolat a domluvit si termín. Hlavní naší
činností je ale odchov a prodej lososovitých ryb
všech věkových kategorií, okrasných a jezírkových
ryb a v neposlední řadě nástražních rybiček,“
podotýká Richard.

představujeme podnikatele
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Míša Dolinová a Sandra
Pagodová jsou
Čarodějky v kuchyni
Text Pavel Pechoušek a Dita Kaiserová foto archiv hereček

Dvě známé herečky Michaela Dolinová a Sandra Pogodová se představí ve Vyšším
Brodě v pikantní komedii, ve které se diváci předsvědčí, co se stane, když osud
svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské šou.
Čtenářům časopisu Lipensko obě dámy vypráví o svém vztahu k Lipensku.

Lipensko patří k turisticky
nejnavštěvovanějším regionům u nás.
Jezdíte sem na dovolenou?
MD: Musím říci, že jsem Lipensko objevila po
čtyřicítce. Předtím to byly Beskydy, jižní Morava
a severní Čechy. Krkonoše a Jizerky. Můj druhý

muž je z Budějovic.Takže jsem začala celkem
pravidelně jezdit na jih Čech. Dokonce navštěvuji
zápasy Dynama! Ale z Budějovic je to ještě kousek,
že? Ve dvou jezdíme na kolech kolem Lipna, na
Šumavu. Trasu z Frymburku do Vyššího Brodu mám
našlapanou několikrát a stále mně neomrzí. A na
Lipno jezdíme i v zimě - na běžky.
SP: Svého času jsem tam jezdila na chatu ke
známým. Měli ji v lese kousek od vody a pamatuji
si, že nejzábavnější byly ranní koupele. Všichni ještě
spali, tak jsme chodili plavat bez plavek. To si teda
v Praze dovolit nemůžu.

Kde nejraději trávíte dovolenou?
MD: Miluji moře a celou tu jihoevropskou
přímořskou atmosféru. Je to romantické. Letos
vyjedeme, po nepodařené dovolené minulý rok,
na Korsiku.
SP: Já to ráda střídám. Někdy mám chuť jet
do přírody, někdy navštívím město s památkami
a galeriemi. Ovšem moje nejlepší dovolená byla na
lodi v Chorvatsku. To zatím nepřekonalo nic. Letos
budu pracovně vytížená, takže se chystám pořádat
výlety autem po Čechách a Moravě.

Vyšším Brodem každý rok projedou
desítky tisíc vodáků. Jezdila jste na
vodu?
MD: Tak to mě minulo. Na Státní konzervatoři se
na vodu nejezdilo. A co se nenaučíte v dětství a mládí,
tak už těžko doženete. Poslouchám nádherné a určitě
přikrášlené příběhy kolegů, kteří mají DAMU. Ti tam
jezdívali a mnozí jezdí na vodu dodnes. Pohled na
přírodu a města z říční perspektivy musí být zážitek.

zábava

SP: Já mám maximálně tak zkušenost se
šlapadlem na Vltavě. Láhev dobrého vína s sebou
a vzít to pěkně okolo Střeleckého ostrova, to je
disciplína pro mne.

Ve Vyšším Brodě jste vystupovala
s hrou Domácí štěstí už před dvěma
lety. Jaké představení přivezete letos
v srpnu?
MD: Bude to kulinářská komedie Čarodějky
v kuchyni. Jde o kanadskou komedii z prostředí
natáčení cooking show. V malé regionální televizi se
střetnou v lítém boji dvě kuchařky, které vaří každá
rozdílnou kuchyni. Jsou to rivalky i z dob mládí, kdy
jedna druhé přebrala manžela. Velkou roli hraje
i moderátor Steven, který je synem jedné z nich.
Jak tato šou dopadne a jak dopadne jejich dávný
souboj, se dozvíte 20. 8. ve Vyšším Brodě.

Představení Čarodějky v kuchyni
se bude konat v předvečer
Svatobartolomějské pouti. Zůstanete tu
a pobavíte se?
SP: Všechny tradice jsou krásná záležitost,
spojují lidi dohromady. Takže tuším, že se s Miškou
zdržíme.

Kulturní léto ve Vyšším Brodě 2021
8. 7. 	F Quintet F.A. Slováčka, jako host Anna
Julie Slováčková, klášterní zahrada,
19:00 hod.
22. 7. 	Mňága a žďorp, klášterní zahrada,
19:00hod
23. 7. 	Chinaski, klášterní zahrada, 20:00 hod.
5. 8. 	Ester Kočičková+Vojtano, klášterní
zahrada, 19:00 hod.
20. 8. 	Čarodějky v kuchyni – televizní
kuchařská show v podání Míši Dolinové
a Sandry Pagodové, budova kina,
19:00 hod
21. 8. 	Svatobartolomějská pouť a trh, Náměstí

Hrajete kuchařku, která má ostrý jazyk.
Jakou kuchyni máte ráda?
SP: Mám ráda ostrou kuchyni. Chilli con carne
je má oblíbená pochoutka. Co se týká desertů, tak
mně udělá radost i dobrý domácí koláček. Základ je,
aby bylo s láskou pečeno, pak je to vždy radost jíst.
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Vítejte na hradě
Rožmberk!
Text A FOTO Andrea Čekanová

Už jste byli na hradě Rožmberku? Jestli ne, pojďte si s námi projít komnaty
hradu. Možná jste dosud netušili, že hrad Rožmberk obdivovali návštěvníci
z řad aristokratických přátel, významných osobností či široké veřejnosti
už ve druhé polovině 19. století. Hrad Rožmberk si totiž někdejší majitelé
z rodu Buquoy vybrali pro své rodové muzeum.

Jiří Jan Jindřich Buquoy (dále jen Jiří Jan)
vybudoval muzeum s mimořádnou péčí a láskou
do posledního detailu. Každá z místností, kterou
někdejší návštěvníci procházeli, vyprávěla příběh
některého významného příslušníka rodu či historického období, v němž se Buquoyové vyznamenali.
V rámci vznikajícího muzea byla dokonce přistavěna
zcela nová část hradu - Křižácká galerie, kterou
dodnes zdobí portréty evropských vládců, po jejichž
boku příslušníci rodu Buqouy bojovali v křížových
výpravách. Iniciátor rodového muzea nezapomněl
ani na zakladatele hradu – pány z Rožmberka.

Buquoyové jsou významným rodem,
který pochází z pomezí dnešní Francie
a Belgie a v Čechách získali majetky až
v roce 1620 díky císařskému generálovi
Karlu Bonnaventurovi. I on má své
nesmazatelné místo ve slavné historii
rodu i v expozici hradu a dost možná je
pochován v kostele svatého Mikuláše
v Rožmberku nad Vltavou.
Jim je v rámci expozice věnována jedna
z nejkrásnějších komnat a vedle portrétů například
Viléma z Rožmberka či posledního z rodu Petra Voka
je připomínána také tajemná Perchta z Rožmberka,
jejíž příběh dodnes ožívá v mnoha legendách.
Rodové muzeum na hradě Rožmberku zůstalo
do dnešních dní v téměř nezměněné podobě,
a pokud chcete projít dobrodružnou cestu staletími
v doprovodu příslušníků rodu Buquoy, vydejte se
s námi na hlavní hradní okruh.

tip na výlet

STÁTNÍ HRAD

Buquoyvé měli Rožmberk ve velké oblibě,
přestože to nebylo hlavní rodové sídlo, rádi jej využívali k letním pobytům.
Apartmá v horním patře hradu, tak jak jej kdysi
obývala rodina Jiřího Jana, představuje současný
návštěvnický okruh Soukromé pokoje.
Od loňského roku mají návštěvníci možnost
vystoupat po 169 schodech na věž Jakobínku, ta
nikdy před tím nebyla veřejnosti přístupná. V předchozích letech prošla unikátní rekonstrukcí, při níž
se využívaly dobové technologie včetně repliky
středověkého jeřábu a Jakobínka dnes skýtá mimořádný výhled na celý areál rožmberského dvojhradí
a okolní krajinu s malebným městem Rožmberk nad
Vltavou.
To už je hodně důvodů, proč navštívit hrad Rožmberk. Co myslíte?

ROŽMBERK
S HOSTEM NA ROŽMBERKU 2021

LETNÍ POVÍDÁNÍ S VÝJIMEČNÝMI HOSTY NA NÁDVOŘÍ HRADU
ČERVENEC
1. 7. 20:00

MIROSLAV BÁRTA

uznávaný egyptolog a archeolog

20. 7. 20:00

PETR FORMAN
herec a divadelník

24. 7. 20:00

DAVID VÁVRA

architekt, herec, spoluzakladatel divadla SKLEP
29. 7. 20:00

MAGDA VAŠÁRYOVÁ
herečka, diplomatka, politička

Mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice,
povídání s hosty moderuje LUBOŠ VORÁČEK.
Další informace a aktuality naleznete na www.hrad-rozmberk.cz

www.hrad-rozmberk.cz
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Vyšebrodská křížová
cesta poskytuje
klid na útěku
Text A Foto Dita Kaiserová

„Klid na útěku“
Poutní místo Odpočinutí Panny Marie na
kameni – meditace k zastavením křížové
cesty a krátká historie vzniku poutního místa

tip na výlet
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Nechte se zlákat známou vyšebrodskou křížovou cestou k procházce mystickou
krajinou jihovýchodní Šumavy, meditaci a načerpání nových sil. Na jejím konci,
uprostřed hvozdů Martínkovského vrchu, vás přivítá poutní kostelík s obrazárnou
i nádherný výhled do okolního kraje.

Klid na útěku
Ideálním výchozím bodem putování po křížové
cestě je vyšebrodské turistické informační centrum,
které sídlí v budově historické radnice na náměstí.
Odtud vás zavede zelená turistická značka až na
vrchol křížové cesty. V infocentru je k dispozici také
nová brožura „Klid na útěku“, jenž nabízí krátké
meditace k jednotlivým zastavením křížové cesty
a krátkou historii poutního místa Odpočinutí Panny
Marie na kameni, kterému se mezi místními vžilo
spíše jeho německé pojmenování Maria Rast am
Stein.

Užijte si výhledy do krajiny
Celá trasa křížové cesty vede v proměnlivém
stoupání, zvládnou ji ale i děti od čtyř let i vitální
senioři. První část vede polní cestou lemující
jednotlivá zastavení. Významnost křížové cesty
jako krajinného prvku podtrhuje nově vysázená alej,
kterou město založilo v roce 2020 a každý jeden
strom zasadilo za nově narozeného občánka města.
Ve své druhé části trasa vstupuje do lesního
porostu, který nabízí příjemný stín a klima
i v horkých letních dnech. Cílem krásného putování
vyšebrodskou krajinou je poutní místo Maria Rast

tip na výlet

am Stein, nacházející se na palouku obklopeném
hvozdy Martínkovského vrchu. Kostelík, který
pojme až 150 osob, byl postaven na konci 19. století
v pseudorománském slohu. Ve vedlejší obrazárně se
pak nachází milostná socha Bohorodičky s Ježíškem
a votivními dary.
Nejen meditace u jednotlivých zastavení, ale
také výhledy do mystické krajiny šumavské přírody
přináší tolik kýžený odpočinek a načerpání nové
energie. Výlet na toto poutní místo jich nabízí hned
několik. Až budete stát u prvního zastavení, najděte
si ještě krátkou chvilku a vydejte se po louce po
vaší pravé ruce. Po několika málo desítkách metrů
se ocitnete na terénním zlomu. Z těchto míst se
vám naskytne jeden z nejkrásnějších pohledů
od jihozápadu na město Vyšší Brod. K vidění je
komplex cisterciáckého kláštera, Starý Hrudkov,
novější zástavba a také náměstí s věží staré radnice
i kostelem sv. Bartolomeje. Dominantou obzoru je
Kraví hora a na východ od ní se rozprostírá panorama
šumavského předhůří, které obepíná koryto Vltavy.
Výhled, který nabízí samotné poutní místo, je také
k nezaplacení. Od obrazárny uvidíte, jak se nad
širokým údolím Vltavy rozprostírá malebná vesnička
Malšín.
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Program
na Schwarzenberském
plavebním kanálu
v roce 2021
Text A foto Hynek Hladík

Ani pandemie koronaviru nezastaví dění na Schwarzenberském plavebním kanálu
v jeho 24. sezóně. Samozřejmě se však plánů dotkla. V běžných letech jsme sezónu
zahájili v polovině května na Jeleních Vrších. Díky omezujícím opatřením na české
i rakouské straně se organizátoři rozhodli, že se první letošní ukázka plavení dříví
bude konat na Jeleních Vrších v sobotu 19. června.

Téměř o měsíc později, v sobotu 17. července
se uskuteční opět na stejném místě další ročník
Hiršperských slavností, které uspořádá obec Nová
Pec, jejich součástí bude i letos plavení dříví.
Poprvé na rakouské straně poplují polínka
ve středu 4. srpna u potoku Schrollenbach.
Schrollenbach je místo na kanálu, které je ze
všech lokalit s ukázkami plavení dříví nejblíž od
břehů Lipenské přehradní nádrže. Z české strany

je přístupné i autem přes hraniční přechod Kyselov – Diendorf. Od Krumlovské silnice, spojnice
přívozu Dolní Vltavice – Kyselov s hornorakouským
Aigenem – Schläglem, je to asi kilometr pěšky či
na kole.
Hlavní akce celé plavební sezóny – Jelenovršské slavnosti, které představují spojení jihočeského
folkloru s plavením dříví – se budou konat v neděli
15. srpna na Jeleních Vrších.

Program 24. ročníku setkání s tradicí
na Schwarzenberském plavebním kanálu 2021:
19. 6. 2021

14:00	Jelení Vrchy CZ, ukázka plavení dříví

17. 7. 2021

14:00 	Jelení Vrchy CZ, ukázka plavení dřív v rámci Hiršperských slavností

4. 8. 2021		

13:00 	Schrollenbach A, ukázka plavení dříví, hornorakouský folklor

15. 8. 2021

13:00 	Jelení Vrchy CZ, Jelenovršské slavnosti s folklorním tancem a muzikou
a s plavením dříví

21. 8. 2021

14:00 	Rosenauerova kaplička CZ, poutní mše svatá

4. 9. 2021

14:00 	u bavorských hranic CZ, vzpomínání na Josepha Rosenauera a malá ukázka
plavení dříví

18. 9. 2021

13:00 	Ježová/Iglbach CZ/A, závěr plavební sezóny s folklorním tancem a muzikou

Nedaleko od Jeleních Vrchů – u Rosenauerovy
kapličky Korunování Panny Marie v místě křížení
Schwarzenberského plavebního kanálu s Jezerním
potokem vytékajícím z Plešného jezera, bude
v sobotu 21. srpna poutní mše svatá celebrovaná P.
Karlem Falářem z Volar.
V sobotu 4. září se u Rosenauerova pomníku
nedaleko bavorských hranic bude vzpomínat na
stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu
a schwarzenberského plavebního ředitele Josepha
Rosenauera, při té příležitosti je v plánu malá ukázka
plavení dříví.
Závěr plavební sezóny se uskuteční na česko-rakouských hranicích u hraničního potoku Ježová –
Iglbach v sobotu 18. září za úzké spolupráce českých
a rakouských organizátorů.

akce

V průběhu celé plavební sezóny se organizátoři
zaměří na děti a jejich spolupráci. Děti, které se
zúčastní historického úvodu před plavením a zapojí
se aktivně do plavení, dostanou učebnici plaveckého
učně v češtině, respektive v němčině a také diplom
plaveckého učně. V případě zájmu dětských táborů
v okolí plavebního kanálu zajistí organizátoři besedy
o plavení dříví na Šumavě a o Schwarzenberském
plavebním kanálu, případně i mimořádné ukázky
plavení dříví s aktivním zapojením dětí na Jeleních
Vrších, u potoku Schrollenbach či u hraničního
potoka Ježová – Iglbach, případně po dohodě
i jinde.
Dbejte prosím všech platných hygienických
opatření. Program se může vzhledem k protiepidemiologickým opatřením měnit.
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Před 50 lety vznikl
unikátní dokument
o vyšebrodských
vorařích
Text Pavel Pechoušek foto archiv

Před 50 lety natočil legendární režisér původem z Malenic u Volyně Zdeněk
Podskalský unikátní dokument, kterým společně s ostatními tvůrci vzdal hold
vorařům, tradičnímu řemeslu, které ve dvacátém století postupně zaniklo. Poslední
voraři pod vedením Bohumila Sypala postavili vor a za doprovodu televizních
kamer se vydali na cestu po Vltavě - vypluli z Vyššího Brodu, pak plavba
pokračovala do Rožmberka a Českého Krumlova.

5. července 1971 začaly přípravné práce pro
plavbu posledních vorů po Vltavě, aby bylo možné
pořídit potřebnou dokumentaci pro zadavatele, kterým bylo Lesnické a myslivecké muzeum Ohrada
– Hluboká, u všeho byli i filmaři Československé
televize pod vedením režiséra Zdeňka Podskalského.
Cesta začala 9. července před sedmou hodinou
ráno, kdy se vydalo na cestu, plánovanou původně
na 3 dny a spojenou s proplutím 20 propustí na
Vltavských jezech, šest starých zkušených plavců
pod vedením vrátného voroplavby Bohumila Sypala.
Těm přišli na pomoc dva plavci z pražského spolku
Vltavan - tři z plavců měli staré tzv. vrátenské patenty.
Předpokládali, že první den projedou po trase
Vyšší Brod - Rájov, druhý den Rájov - České Budějovice a třetí den, po převezení vorů nákladními
auty přes nesplavný úsek řeky až do Hluboké nad
Vltavou, pak znovu po vodě do konečné v Týně nad
Vltavou. Již od pěti hodin ráno vypouštěla Správa
přehrady Lipno s místní elektrárnou z vyrovnávací
nádrže ve Vyšším Brodě 30 kubíků vody, které
měly podle odhadu postačit na zvýšení hladiny
řeky a umožnit splavnění její i průjezdů - šlajsen
v jezech. Ukázalo se však, že po tolika letech klidu
připravila řeka mnoho nástrah i záludností, které
byly nakonec nad síly všech pořadatelů poslední
voroplavby a hlavně starých vorařů.

stalo sea

Vaziště u Vltavy
pod Vyšebrodským klášterem
•	Vltava byla důležitou cestou, po které
svázány ve vory odplouvaly ze Šumavy celé
lesy dřeva do Prahy nebo i dále, až do moře
v Hamburku. Pramen mohl vést, tedy řídit vor,
pouze „vrátnej s patentem,“ vrátnej je kapitán.
Pramen většinou míval 6 tabulí, dlouhý byl až
130 metrů, musel mít 2 šreky. Šrek je plavecká
brzda, kotva. Alespoň 4 metry dlouhé břevno
se spouštělo mezi lyžinami kolmo do vody,
když bylo třeba zastavit. Protože ale v prudké
vodě šrek praskne jako sirka, musel někdy
zadák brzdit na břehu lanem o strom.
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Podstatně se změnilo koryto Vltavy, vytvořily
se nové mělčiny a ani propusti nebyly vždy dobře
splavné, protože nebyly dlouhou dobu řádně udržované.
Kromě uvedených vorařů tvořilo posádku vorů
mnoho lidí z řad pořadatelů, televizního štábu i místních odvážlivců. Vory a jejich posádka se kromě
několikerého „namočení“ v propustích hned prvního
dne dostaly často do svízelných situací a za uvedených podmínek nebylo snadné vést sestavu šesti
vorů o celkové délce 120 metrů. Při cestě voraři
uvízli občas na mělčinách nebo jim popraskaly
houžve spojující vory a docházelo ke zpoždění
oproti programu, proto Českým Krumlovem projely
vory před početnými diváky teprve po šesté hodině
navečer. Ještě týž den vory uvízly na kameni před
Rájovem, kde se z prámu utrhla celá zadní část.
Podařilo se vše spravit a vory dosáhly cíle prvního
dne v Rájově, kde posádka přenocovala.
V sobotu voraři pokračovali spolu s hosty, filmaři i fotografy dál přes Zlatou Korunu směrem
k Českým Budějovicím. Při projíždění starého
pozděradského jezu přední vor narazil na břeh,
zadní vor snesl proud řeky kolmo přes řeku a zde
se hned zachytil a roztrhal. Pořadatelé pak tuto
poslední voroplavbu na Vltavě ukončili předčasně
druhý den večer ve Březí. Staré voraře sice řeka
nakonec přemohla, ale získali si obdiv a uznání
všech, kteří měli štěstí stát se svědky historické
poslední voroplavby.

stalo se

Plavecká píseň
Smutno nám bratři milý, smutno nám
v tuto chvíli, zima nám nastává, plavba
nám přestává, peníze nejsou žádný,
žena se s mužem vadí.
Faktor ten pramen svalí, za sebou ho
zastaví, když je vše hotovo, nakládat
jdeme ho, převezme pramen vrátný, je
to muž silný-statný.
Vrátným být není lehce, ať mluví kdo
chce co chce, po vodě do Prahy, třeba
rozum zdravý, přes bučiny a proudy,
nutno ohýbat klouby.
Zátočiny a kamení, to často vidět není.
Tu vrátný rozumí, kam ta voda proudí,
silný hlas musí dáti, kam mají uhýbati.
Plavíme se kolem vody, na noc jdeme
do hospody.

92/93

Oblíbený Hotel Barborka
v Přední Výtoni po
rekonstrukci září
Text Pavel Pechoušek, Eva Bittnerová

foto Hotel Barborka

Eva Bittnerová provozuje hotel Barborka od roku 2002. Jak dnes
s úsměvem vzpomíná, začátky byly hektické, ale naštěstí je neovlivňovaly
vnější okolnosti, jako tomu bylo v poslední době, v době restriktivních
opatření vlády souvisejících s pandemií nemoci Covid-19.

V obrovské konkurenci ubytovacích kapacit
na Lipensku, včetně velkých hotelových resortů,
se snaží konkurovat především kvalitními službami,
také svou strategicky jedinečnou polohou a hlavně
nezaměnitelným vzhledem. Vínovou stavbu vkusně
zasazenou do okolní lipenské zeleně nepřehlédne
žádný z turistů. „Důležitá je pro nás především
dlouhá jarní, letní i podzimní sezóna, kdy je hotel
s restaurací v obležení hladových, žíznivých
turistů, cyklistů, ale i hostů z Rakouska,“ uvádí Eva
Bittnerová.
Restaurace v hotelu Barborka bude mít poprvé
po 18 letech jiného provozovatele a hotel bude
od restauračního provozu zcela oddělený. „Ta
změna je zásadní. Restauraci již od této sezony
bude provozovat nájemce a já doufám, že dobře.
Hotel Barborka bude nabízet ubytování se snídaní
v kvalitě, na jakou byli naši hosté zvyklí. Vybudovala
jsem pro ně místnost, která bude sloužit ráno na
snídaně a pak po celý den jako odpočinkový
a relaxační prostor s možností posezení s přáteli,
sledování TV, hraní si s dětmi nebo vyřizování si
pracovních aktivit. Za úplnou novinku považuji
zřízení plně vybavené kuchyňky pro hosty, kteří by si
chtěli připravit večeři, svačinu, kávu, čaj a podobně.
Jinak je zde stále možnost dát si jídlo v naší bývalé
restauraci nebo v jiné restauraci v okolí. A bude
i možnost si domluvit menší akce jako oslavy, svatby,
firemní akce. Vždy se snažíme o co nejlepší péči,
čistotu, hezké a milé prostředí, dobré jídlo, schopnost
co nejlépe splnit požadavky našich hostů. Na naše
stálé i nové hosty se již těšíme,“ říkají jednohlasně
sehrané kolegyně z Barborky Eva Bittnerová, Ivana
Hlaváčková, Ilona Bednářová.

představujeme podnikatele

Nové interiéry
hotelu Barborka

94/95

Lipenské přívozy –
Nejrychlejší
a nejpříjemnější
cesta přes Lipno
foto pavel pechoušek

Přívoz Dolní Vltavice - Kyselov
•	Kyselov, Dolní Vltavice
•	
+420 775 701 213, prevoz@seznam.cz,
www.privoz-lipno.cz
•	od 1.července v provozu
od 9.00 do 20.00 (z Dolní Vltavice
vyráží v každou celou hodinu)

Přívoz Frymburk - Frýdava
•	Frýdava, Frymburk
• +420 602 305 911
•	v provozu od 8.00 do 20.00 hodin
( z Frymburku vyjíždí každou celou
hodinu, v případě potřeby i častěji)

Přívoz Horní Planá - Bližší Lhota
•	Bližší Lhota, Horní Planá
• +420 723 589 565, +420 380 724 418
• o
 d 15.června v provozu od
6.15 do 20.30 (podle jízdního řádu)

jedinečné lipensko
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akce na lipensku
12. 6.

20:30 Hořice na Šumavě / Pašijové hry

12. 6.–30. 9.

Černá v Pošumaví / Kemp Jestřábí – unikátní závod na hydrofoilovém kole Manta5

5. 8.		 Černá v Pošumaví / Windy Point, Gnat Dramomobil – divadlo
5. 8.

19:00	Vyšší Brod / Ester Kočičková a Vojtaano – netradiční hudebně zábavný kočkopes

19. 6. 		Rožmberk nad Vltavou / Městské slavnosti Rožmberk – divadlo, vystoupení dětí

6.–27. 8.		

19. 6.

9:30

Lipno nad Vltavou / Pigyáda v Království lesa

7. 8. 		 Horní Planá / Downtown Horní Planá – unikátní závody na kolech

19. 6.

14:00

Horní Planá / Letní kino – hraje vždy v pátek a v pondělí

Jelení Vrchy / Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu

7. 8.

23. 6. 		

Lipensko / Jedeme dál! Koncert na parníku na hladině Lipna

7. 8. 		 Černá v Pošumaví / Windy Point, ZOOBLASTERS (electro-balkan)

26. 6.–4. 9.

Lipno nad Vltavou / Výstava lego – Sport arena Lipno – Amenity Resort Lipno

9.–13. 8.		Vyšší Brod / Superhrdinové – příměstský tábor

Hořice na Šumavě / Hořické slavnosti 2021

10. 8.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Chantal Poullain šansony
9:00

26. 6.

14:00

18:30

Hořice na Šumavě / Miro Žbirka + THE BACKWARDS World Beatles Show

2. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Windy Point: Latino mix (Latinas), tančírna

14. 8.

3. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Windy Point: Crazy dogs (rock´n´roll)

14. 8. 		 Černá v Pošumaví / Windy Point, RISING SPIRITS (reggae)

Hořice na Šumavě / Hořické trhy – staročeské trhy a bohatý doprovodný program

2.–3. 7. 		

Horní Planá / Slavnost k 30. výročí prvního setkání ubyvatel Horní Plané a Ulrichsbergu

14.–28. 8. 		

Lipno nad Vltavou / Lipno Sport Fest

2.–31. 7. 		

Horní Planá / Letní kino – hraje po celé prázdniny vždy v pátek a v pondělí

Jelení Vrchy / Jelenovršské slavnosti s folklorním tancem, muzikou a plavením dříví

15. 8.

13:00

5. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Windy Point Divadlo Kampa: O psu divadlo pro děti

17. 8.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Nezmaři

6. 7.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Tomáš Klus

19. 8. 		 Černá v Pošumaví / Windy Point, Divadlo Kampa: Jmenuji se Orel (pohádkový muzikál)

7.–28. 7.		

Horní Planá / Kulturní léto u kašny na náměstí – po celé prázdniny každou středu

20. 8.

7. 7.

13:00

Lipno nad Vltavou / Summer X Fest

21. 8. 		Vyšší Brod / Svatobartolomějská pouť a trh – tradiční městská slavnost

8. 7.

19:00	Vyšší Brod / F Quintet F.A. Slováčka – koncert

21. 8.

8. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Windy Point, Manu Chao: Live Baionarena 2008

21. 8. 		

Černá v Pošumaví / Windy Point, Barmanská show + DJ Max W.
Hořice na Šumavě / Amfiteátr – Papouškovo sirotci, Chlapi v sobě, Hrajeto

19:00	Vyšší Brod / Čarodějky v kuchyni – divadlo
14:00	Rosenauerova kaplička / Poutní mše svatá

9. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Salsa (Salca Escuela) Tančírna

21. 8.

18:00

10. 7.

20:00 Hořice na Šumavě / Ondřej Sokol – Celebrity- Studio DVA divadlo

24. 8.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – McBerds

13. 7.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Pavel Callta

28. 8. 		

15. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Švihej.cz workshop se švihadly – sport pro děti

31. 8.

Černá v Pošumaví / Windy Point, Last Night Party

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Spolektiv

16. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Salsa (Salsa Escuela), tančírna

1.–8. 9. 		

17. 7.

20:00 Černá v Pošumaví / Windy Point, DJ Saxman 80´s – 00´s+saxofon DJ Party

4. 9.

17. 7.

14:00

Jelení Vrchy / Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu

9.–12. 9.		

Černá v Pošumaví / Kemp Jestřábí – Windsurfing závody – Czech Windsurfer cup

Horní Planá / Hotel Na Pláži, SUMMER COCKTAIL SHOW 2021 – MČR

17. 7. 		

Černá v Pošumaví / Jachtařské závody – ME juniorů

14:00	U bavorských hranic / Vzpomínání na Josepha Rosenauera a ukázka plavení dříví

10.–11. 9. 		

Dolní Vltavice / South Bohemia Classic

17. 7. 		 Černá v Pošumaví / Windy Point, SUMMER COCKTAIL SHOW 2021 – MČR

10.–11. 9. 		

Horní Planá / SEPTEMBEER FEST – 6. ročník pivního festivalu

17. 7.		

Hořice na Šumavě / ROCKFEST – Legendy rocku (od 15:00): Arakain, Doga, ForestJump

11.–12. 9. 		

Lipno nad Vltavou / Spartan Race

18. 7.		

Černá v Pošumaví / Windy Point, Turnaj v pláž. volejbale – Rauch Isotonic beach tournament

18. 9. 		

Lipno nad Vltavou / Den s Integrovaným záchranným systémem

19.–23. 7. 		Vyšší Brod / Po stopách pana Voka – příměstský tábor

18. 9.

Ježová / Iglbach / Závěr plavební sezóny s folklorním tancem a muzikou

20. 7. 		

28. 9. 		

Lipno nad Vltavou / Lipenský KoKoKolotoč

Lipno nad Vltavou / Narozeniny – Stezky korunami stromů

13:00

20. 7.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Anna K.

16. 10. 		

Lipno nad Vltavou / Lesní cestou do Království

22. 7.

19:00	Vyšší Brod / Mňága a Žďorp – koncert

16. 10.

Horní Planá / Jakub Vágner – přednáška nejznámějšího rybáře a cestovatele

23. 7.

20:00	Vyšší Brod / Chinaski – koncert.

18:00

24.–25. 7. 		Dolní Vltavice / Mezinárodní závody v dálkovém plavání
27. 7.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Fleret akusticky

29. 7. 		

Černá v Pošumaví / Windy Point – Divadelní klub Jirásek: Sen v noci Svatojánské

29. 7.

13:00

Lipno nad Vltavou / Summer X Fest

1. 8.

15:00

Hořice na Šumavě / Michal Nesvadba - Michal je pajdulák

3. 8.

20:00 Lipno nad Vltavou / Letní hudební Stezka – Duo Bárka

4. 8.

13:00

4.–25. 8. 		

děje se

Schrollenbach / Ukázka plavení dříví, hornorakouský folklor

Parníky společnosti Rosenberger Lipno Line jezdí každý den,

Horní Planá / Kulturní léto u kašny na náměstí – pravidelné koncerty a divadla

jízdní řád najdete zde: www.lipno-line.com
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA LIPENSKU
KRIZOVÉ SITUACE
Integrovaný záchranný systém 112
Záchranná služba 155, Policie 158, Hasiči 150
Horská služba 1210; 380 736 081, 602 142 235
Horská služba Nová Pec: 388 336 202
Obvodní oddělení Policie Horní Planá 380 738 234
Obvodní oddělení Policie Lipno nad Vltavou 380 736 275
Hasiči Frymburk 950 238 111
Havarijní služba pro motoristy ÚAMK 1230
Pomoc motoristům nonstop ABA 1240
Vodní záchranná služba Lipno - Modřín 722 612 768
Vodní záchranná služba D. Vltavice 606 116 001 (606 270 047)

INFOCENTRA
Informační středisko Stožec
Stožec 68, 384 44
Tel.: 388 335 014, 731 530 466
Infocentrum Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví 30, 382 23
Tel.: 725 949 849
Klientské informační centrum Lipno
Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou
Tel.: 731 410 800
MěKZ a infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod
Tel.: 724 336 980, 380 746 627
Infocentrum Nová Pec
Nové Chalupy 41, Nová Pec, 384 62
Tel.: 602 391 223
Kulturní a informační centrum Horní Planá
Náměstí 8, 382 26 Horní Planá
Tel.: 380 738 008
Informační centrum Frymburk
Náměstí 5 – budova muzea, Frymburk 382 79
Tel.: 724 966 060
Infocentrum Rožmberk nad Vltavou
Hotel U Martina
Tel.: 380 749 745

LÉKÁRNY
Lékárna Lipno nad VltavouT
el.: 602 637 407, www.lekarnalipno.cz
Lékárna U Lva - Frymburk
Frymburk 193,Tel.: 777 468 803
Lékárna U Lípy - Vyšší Brod
Míru 223, Tel.: 380 746 900
Lékárna U Aeskulapa - Loučovice
Loučovice 290, Tel.: 380 748 214

BANKOMATY
Bankomat MONETA Money Bank Horní Planá
Bankomat KB Černá v Pošumaví
Bankomat KB FrymburkB
ankomat České spořitelny Lipno nad Vltavou
Bankomat ČSOB Lipno nad Vltavou

kontakty

Bankomat KB Lipno nad Vltavou
Bankomat KB Vyšší Brod
Bankomat České spořitelny Vyšší Brod

AUTOSERVISY

UŽITEČNÝ PRŮVODCE
VAŠÍ DOVOLENOU

Karel Straka, Lipno nad Vltavou
Tel.: 606 624 838
Opravna aut p. Petr Štěrba, Černá v Pošumaví
Tel.: 380 744 109
Opravna aut p. Toncar, Horní Planá
Tel.: 728 048 200 (606 050 546)
Autoservis - odtahová služba Frymburk
Miloš Králík 602 454 954
Autoservis–pneuservis-odtahová služba
Michal Želechovský, Frymburk 171
Tel.: 723 779 289
Odtahová služba
Tel.: 737 139 495

ČERPACÍ STANICE
Čerpací stanice Horní Planá
Tel.: 380 738 289, otevírací doba 6:30 – 20:00
Benzinová pumpa Černá v Pošumaví
Tel.: 380 744 206, otevírací doba 7:00 – 19:00
Čerpací stanice LPG Černá v Pošumaví
Tel.: 774 496 788, otevírací doba 8:00 – 19:00
Benzina Frymburk
Tel.: 380 735 197, otevírací doba 6:00 – 20:00
Čerpací stanice Lipno nad Vltavou
Tel.: 602 646 531, otevírací doba 7:00 – 19:00
Benzina Vyšší Brod
Tel.: 380 746 134, otevírací doba 5:00 – 22:00
RoBiN OIL Rožmberk nad Vltavou
Tel.: 380 749 766, otevírací doba 7:00 – 19:00

POŠTY
Stožec, Tel.: 388 335 125
Nová Pec, Tel.: 388 336 041
Horní Planá, Tel.: 954 238 226
Černá v Pošumaví, Tel.: 954 238 223
Frymburk, Tel.: 954 238 279
Lipno nad Vltavou, Tel.: 380 736 267
Loučovice, Tel.: 954 238 276
Vyšší Brod, Tel.: 954 238 273
Rožmberk nad Vltavou, Tel.: 380 749 809
Hořice na Šumavě, Tel.: 380 737 110

POZNEJTE

ZAŽIJTE

NEZMEŠKEJTE

ODPOČIŇTE SI

• Proč jet na Lipensko
• oblasti
• historie

• Tipy na výlety
• relax
• adrenalin

• Akce a události
• koncerty
• závody

• Ubytování
• restaurace
• wellness

PŘEVOZY
Převoz Horní Planá - Bližší Lhota
Tel.: 723 589 565
Převoz Dolní Vltavice - Kyselov
Tel.: 775 183 185
Převoz Frymburk - Frýdava
Tel.: 720 308 910

www.lipensko.cz
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RAIL BUS, s.r.o.
Stabilní firma s 20letou historií s působností v rámci celé ČR

Do zaměstnání
BEZPEČNĚ

„žádná cesta pro nás není problém,
vždy vás bezpečně dopravíme do cíle“

Nová Ves
Brloh
Křemže

Chvalšiny
Velešín

Ločenice

Kájov
Český Krumlov
Přídolí

Větřní

Horní Planá

Kaplice
nádraží

Černá
v Pošumaví

Besednice

Kaplice

Benešov
nad Černou

Bujanov
Rožmitál
na Šumavě
Frymburk
Přední
Výtoň

Lipno
nad Vltavou

Loučovice

Vyšší Brod

Horní
Dvořiště

Český obchod s potravinami

Zajišťujeme:
• zájezdovou dopravu,
školní výlety, firemní akce
• závodní dopravu
• náhradní autobusovou dopravu
• cyklo výlety
• dopravu na vodu

Malonty
Rychnov
nad Malší

www.jednotakaplice.cz

Kontakt:
https://railbus.cz/
mail: info@railbus.cz
tel.: 778 520 569

Letní hudební Stezka 2021
6. 7. TOMÁŠ KLUS
13. 7. PAVEL CALLTA
20. 7. ANNA K.
27. 7. FLERET AKUSTICKY
3. 8. DUO BÁRKA
10. 8. CHANTAL POULLAIN – šansony
17. 8. NEZMAŘI
24. 8. McBERDS
31. 8. SPOLEKTIV

Začátek každého koncertu je ve 20 hodin
a trvá min. 60 minut. Změna programu vyhrazena.

www.stezkakorunamistromu.cz
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Lipno Sport Fest 2021
10. ročník festivalu
14.–29. 8. 2021, Lipno nad Vltavou
pláž pod Aquaworldem

Sportovně-kulturní festival pro celé rodiny a širokou veřejnost
Výuka a workshopy pod vedením zkušených instruktorů
Účast řady úspěšných profesionálních sportovců a olympioniků
Závody dračích lodí
Odpolední pohádky pro děti a atraktivní program

Organizátoři

Generální partner

Instituce

