l é to 202 2

Léto 2022

Vážení a milí čtenáři, obyvatelé a návštěvníci Lipenska!
Ti z vás, kteří pravidelně, již sedmým rokem,
čtete, sledujete a odebíráte časopis Lipensko, jste na
první pohled museli zaregistrovat, že toto vydání je
na jiném papíře a také má trošičku jiný rozměr. Toto
číslo je na výšku o 7 milimetrů menší než všechna
předešlá čísla. Je to proto, že na trhu není papír.
A pokud bychom původní papír přeci jen pro náš
časopis našli, pak by cena tisku byla o 50 % vyšší
než kdykoli před tím. Snad nám toto jedno číslo
o 7 mm menší odpustíte.
Jsme svědky naprosto neuvěřitelných událostí, které jsme si ještě před třemi lety nedovedli
představit. Dva roky různých vln epidemie Covidu
vystřídala válka na Ukrajině a s ní, anebo ruku v ruce
s ní, přišla energetická krize. Dílem zaviněná různými sympatiemi ke Green Dealu a odklonem od
fosilních paliv, dílem zaviněná různými strategiemi
a hrátkami velkých hráčů a politiků. Zkrátka dějí
se věci. Není personál, nejsou suroviny, nebo jsou
předražené, jsou předražené pohonné hmoty, je
předražená energie. Jsme na začátku zdražování
všeho. A čekají nás nelehké časy. Přes to všechno,
podle rezervací kempů, hotelů a penzionů je jasné,
že i toto léto bude na Lipensku plno. Že i toto léto

budou moci místní podnikatelé zaplatit nájmy,
hypotéky, úvěry a personál. Že místní rodiny plně
závislé na cestovním ruchu se budou moci postarat
o své děti a blízké. Vše díky zájmu vás návštěvníků,
vážených hostů, kteří opakovaně, ale i zcela nově
přijíždíte do našeho příhraničního regionu k jihočeskému moři. Chci říci, že na Lipensku si velmi
vážíme pohostinnosti a péče všech místních lidí,
kteří pečují o návštěvníky a turisty, kteří se stávají
často i rodinnými přáteli místních podnikatelů, stejně
tak si velmi vážíme vás všech, kteří k nám přijíždíte
a utrácíte zde své uspořené peníze.
Společně jsme na jedné lodi a tvoříme celek, kdy
jedna strana bez druhé nemůže být spokojena. Díky
vám všem za to. Na důkaz akceschopnosti a připravenosti regionu Lipenska, kde se dobře žije a kde
se krásně tráví dovolené, si můžete projít každou
jednu z více než sto stran časopisu Lipensko. Uvidíte
stejně jako my, že tady to prostě žije. Seznamte se
prosím s lidmi, kteří zde žijí a pracují, kteří si nádheru
našeho regionu užívají.
A vyzývám vás, abyste si i vy, vážení čtenáři,
Lipensko užili. Bavte se, radujte se, odpočívejte,
sportujte, žijte, čtěte, kochejte se.

Za celou redakci
a Turistický spolek Lipenska
Jiří Mánek

na lipensku žijí
a trénují největší
talenti české
i světové
cyklistiky
více se dozvíte
na straně 98
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Nová porce adrenalinu
na Stezce korunami
stromů a výstava
fotografií k tomu

zábava

www.stezkakorunamistromu.cz
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Text Olga Kneiflová foto Marek Podhora

Lipenská Stezka korunami stromů letos slaví už desáté narozeniny a naděluje
sobě i návštěvníkům. Ti si mohou vychutnat dvě žhavé novinky. První z nich je
adrenalinová atrakce v podobě lanové sítě umístěné ve výšce dvaceti metrů
nad zemí, druhou je jedinečná fotografická výstava mapující výstavbu Stezky
doplněná mnoha zajímavými technickými i jinými informacemi. Na své si tak
přijdou neúnavní dobrodruzi i sběratelé informací.

Bez pevné půdy pod nohama. Dáte to?
Originální síť z pevných lan je pro skutečné
odvážlivce. Je zavěšená dvacet metrů nad zemí a
není tak stabilní jako dřevěná lávka. Když ji
chcete přejít, musíte překonat svůj strach ze ztráty
pevné půdy pod nohama a možná taky závratě
z nezvyklé výšky. Pokud to dokážete, odměna
v podobě pořádné dávky adrenalinu vás rozhodně
nemine! A jestli se na to necítíte, pokračujte
klidně po dřevěné lávce. I tak si užijete jedinečný
výhled z výšky 940 m.n.m. na okolní jižní část
Šumavy a Novohradské hory. Při dobré viditelnosti
zahlédnete i 200 km vzdálené Alpy.

Stezka Lipno aneb jak to všechno začalo
Tak zní název fotografické výstavy, která je
určena všem milovníkům technických detailů
a mnoha unikátních fotografií. Výstava o výstavbě
oblíbené lipenské dominanty Stezky korunami
stromů, která je doplněna mnoha technickými
i dalšími zajímavostmi, zaujme nejen milovníky
technických detailů. Průřez z výstavby, která trvala
rekordních 60 dní, uvidí návštěvníci na poutavých
fotografiích a informačních panelech.

Oslavy výročí pokračují
Součástí narozeninových oslav Stezky korunami
stromů na Lipně jsou i letos další letní akce, jako
je Letní hudební stezka s populárními hudebníky.
Těšit se můžete třeba na koncert Olgy Lounové,
Ondřeje Rumla, Voxela nebo Kateřiny Marie Tiché
spolu s Bandjeez. Oslava narozenin stezky s číslem
deset je naplánovaná na 20. července a program
začíná už v deset hodin dopoledne. Mimo termíny
oslav a koncertů můžou návštěvníci vyzkoušet i jiné
trvalé atrakce. Oblíbený je suchý tobogán, který je
ve své kategorii jedním z nejdelších v republice. Pro
menší děti a zvídavé návštěvníky je připravená ptačí
stezka s výstavou skulptur ptačích hnízd. A velcí
milovníci adrenalinu ocení také možnost sjezdu
k parkovišti na půjčené koloběžce.

zábava

Aby byl zážitek komplexní, připravil tým cukrárny
Povidloň pod vedením šéfcukráře Michala Mandyse
speciální narozeninový bezlepkový zákusek
v podobě šišky. Jedná se o vanilkový mousse
s lískooříškovým krémem a griliášem pokrytý
mléčnou čokoládou.
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Hořické kulturní
léto 2022 nabídne
TŘEBA BSP či No Name
Text václav votruba

foto ARCHIV UMĚLCŮ

Hořice na Šumavě budou přes
léto opět žít kulturou. Stejně jako
v předešlých letech se lidé mohou
těšit mimo jiné na legendární
muzikanty, oblíbené staročeské
trhy či slavnosti, které připomenou
významné jubileum – 750 let
městyse. Akce se budou konat
v krásném zastřešeném amfiteátru.

„Minulé ročníky nasadily laťku vysoko, proto
mě moc těší, že i letos se podařilo pozvat kapely,
které patří k absolutní špičce. Renomé Hořického
kulturního léta každým rokem roste, lidé si užívají
atraktivní program v jedinečném prostředí, mnozí
se k nám pravidelně vracejí, a to i z větších dálek.
Věřím, že jim letošní sezóna opět přinese mnoho
zážitků,“ uvádí starosta Hořic na Šumavě Martin
Madej.
A o jakých kapelách či muzikantech je řeč?
Velkým jménem jsou bezesporu BSP, kteří budou
headlinerem Rockfestu Hořice. Ten se uskuteční
23. července, a kromě party Michala Pavlíčka,
která dala světu báječný hit Země vzdálená, zahrají
například Doctor P.P., Balage Band či Seven. Další
hvězdný večer proběhne 6. srpna, kdy vystoupí No
Name a Lenka Filipová. Mezi legendy se dá bezesporu řadit i Věra Martinová, jejíž produkce bude
25. června součástí Hořických slavností, kde jsou
dále na programu například Patrola Šlapeto nebo
Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo.
„Zmíněné Hořické slavnosti budou jedním
z vrcholů Hořického kulturního léta, protože budeme
slavit 750 let našeho městyse. Při té příležitosti
budou posvěceny dva nové kostelní zvony, které se
ještě toho dne rozezvoní,“ dodává starosta.

Co dál? Kdo se rád směje, neměl by si 9. července nechat ujít Show Vládi Hrona. Pro děti je pak
přichystán 31. července Michal Nesvadba s programem Michal k snídani. Stálicí Hořického kulturního
léta jsou Hořické trhy, které se letos uskuteční 13.
srpna. Finální tečkou sezóny bude 20. srpna koncert
kapel Chlapi v sobě, Hrajeto a Patrola.
Součástí Hořického kulturního léta jsou také
proslulé Pašijové hry (4. a 11. června) a Pohádková
rezervace, jejíž program naleznete na webových
stránkách www.pohadkovarezervace.cz.
Vstupenky jsou k dostání na Úřadě městyse
Hořice na Šumavě a v síti TICKETSTREAM.
Děti do 12 let mají vstup na všechny večerní
akce zdarma.
Veškeré informace jsou k dispozici na
www.horicenasumave.cz či
www.facebook.com/akcehoricenasumave

AKCE Hořice | Facebook

Program Hořického kulturního léta 2022
Sobota		 4. 6. 	PAŠIJOVÉ HRY (od 20:30)
Sobota

     11. 6.	PAŠIJOVÉ HRY (od 16:30 a 20:30)

Sobota

26. 6.		HOŘICKÉ SLAVNOSTI 2022 – OSLAVA 750 LET MĚSTYSE (od 14:30)
Patrola Šlapeto, Věra Martinová, Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo, Chlapi v sobě

Sobota		   9. 7. 	SHOW VLÁDI HRONA
s Mirkem Etzlerem a Ťuldou Brouskem (od 20:00)
Sobota		23. 7. 	ROCKFEST HOŘICE – Legendy rocku (od 15:00)
BSP, Doctor P.P., Balage Band, Seven, Černá, Krypton (od 15:00)
Neděle		31. 7. 	MICHAL NESVADBA
Michal k snídani (od 15:00)
Sobota

6. 8.	NONAME + LENKA FILIPOVÁ
dvojkoncert hvězd (od 19:00)

Sobota

13. 8. 	HOŘICKÉ TRHY – STAROČESKÉ TRHY
+ bohatý doprovodný program (od 9:30)

Sobota

20. 8. 	ZAKONČENÍ HOŘICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA – letní parket
Chlapi v sobě, Hrajeto, Patrola (od 17:00)

kultura
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EMIL HRÁBĚ A ANDULKA
ŠAFÁŘOVÁ – Zaměstnanci
Pohádkové rezervace
Text Šebestián Outrata foto Viktor Střemhlavý

Stejně jako zoologickou zahradu netvoří jen zvířátka, i Pohádkovou
rezervaci netvoří jen pohádkové bytosti. Zatímco pan Ptáček jako
principál rezervaci řídí, její vnitřní fungování zajišťují už dlouhá léta
dva věrní zaměstnanci Andulka Šafářová a Emil Hrábě.
Pracují v terénu a dělají vše, co je potřeba.

Principál vzpomíná na to, za jakých okolnosti
svého prvního zaměstnance přijal: „Emil dělal od
6 let testovače toaletního papíru v loučovických
papírnách. Když ale továrnu srovnali se zemí,
rozplynul se mu svět. Chvíli dělal kotelníka
v psychiatrické léčebně, ale tam ho přeřadili mezi
pacienty, protože vůbec nemluvil a byl sociálně
bezkontaktní. V té době se Pohádková rezervace
rozrůstala o 7 až 8 kusů pohádkových bytostí
měsíčně a bylo potřeba rychle najít někoho, kdo by
se o ně staral. Tehdy jsem na zkoušku přijal několik
zaměstnanců, ale všichni až na Emila remcali. Sice
byl extrémně pomalej, ale neodmlouval, tak jsem
ho přijal a už u nás pracuje dvanáctým rokem.
Mezi jeho pracovní náplně patří kydání draka,
odčervování trpaslíků, odvšivování hejkalů, provoz
a údržba lanovky a jednosměrné průvodcování dětí
v rámci dokrmování jezinek.“ Ačkoli tak nepůsobí,
Emil je nadprůměrně inteligentní. Po nocích sepisuje
studie do zahraničních vědeckých časopisů, které
publikuje pod pseudonymem Shaufel Rake. Mimo
letní sezonu si přivydělává jako model focením do
katalogů Otto, Quelle a ÖKM.
Druhým zaměstnancem rezervace je Andulka
Šafářová, která byla sociální pracovnicí nalezena
jako nemluvně ve výběhu na husí farmě u Putimi
a poté umístěna do rodiny sedláka Krkovičky na
Frýdlantsku, kterému byla krátce nato sociální
pracovnicí odebrána a umístěna zpět do výběhu
na husí farmě u Putimi. Později zde začala pracovat
jako naháněčka, škubačka a zahřívačka vajec.
Majitel farmy Josef Hnus s ní byl natolik spokojen, že

kultura

ji nechtěl za žádných okolností propustit. Dokonce
o ní složil písničku, která později zlidověla. Andulka
se na stará kolena rozhodla praštit se starým
řemeslem, a tak praštila pana Hnuse a vydala se
drahou, kterou pro ni určí pracovní úřad.
„Museli jsme z důvodu zvyšující se návštěvnosti
přijmout někoho, kdo by čistil les od neposlušných
návštěvníků a vysypával koše. Andula mi byla
pracovním úřadem v podstatě přidělena,“
vysvětluje důvody přijetí Andulky Šafářové pan
Ptáček. „Ze začátku měla na starosti jen odpadky,
ale rychle povýšila a stala se uklízečkou toalet
a zároveň koordinátorkou našeho internetového
obchodu ESAMOŠKA. Někdy dokonce vypomáhá
i na parkovišti s vítáním návštěvníků, jen se
mi nekontrolovaně zapojuje do divadelních
představení a návštěvníky během nich obtěžuje,“
dodává Ptáček.
Jak už to na pracovištích bývá, Andulka
s Emilem utvořili pár a jeden v druhém našli životní
oporu.
Andulka to potvrzuje slovy: „Emil je můj
kluk a má svaly. Já za Emila mluvím, on za mě
nedělá nic a to se mi na něm právě líbí. Nejsem
blázen, pane redaktore?“ Vzhledem k tomu, že
Andulka letos oslaví kulaté třicáté narozeniny,
budou se v Pohádkové rezervaci prodávat výroční
ponožky a trička s její podobiznou. „Očekáváme
nepředvídatelný zájem, jak o tyto suvenýry, tak
i o divadlo, protože program ještě nemám hotovej,“
uzavírá v době uzavírky tohoto čísla principál
Ptáček.

POHÁDKOVÁ REZERVACE
4. 7. – 28. 8. 2022
Tři různá představení denně, od úterý do pátku,
včetně víkendů: 16. 7., 30. 7., 27. 8. a 28. 8.
Program a rezervace vstupenek na
www.pohadkovarezervace.cz

12/13

Kopec zábavy
pro rodiny s dětmi,
to je letní Park
Frymburk

Adrenalin na hladině lipenského
jezera – wakeboarding

Jsme rodinný areál s dechberoucím výhledem na lipenské jezero. V letní
sezóně se u nás mohou vyřádit a něčemu přiučit děti i rodiče. K dispozici
jim budou lehce adrenalinové atrakce jak na hladině lipenského jezera,
tak i v prostředí celého kopce Marta včetně naučné stezky médi Kubíka.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na mini zoo koutek.

zábava
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Park Frymburk v letním kabátu

V létě určitě v plavkách
Mezi největší letní lákadla našeho areálu patří
bezesporu lehce adrenalinová atrakce, a to 100
metrová vodní MEGA skluzavka, na které se ti
nejodvážnější z odvážných snaží sklouznout celou
délku skluzavky ve stoje po nohách. Pokud nemáte
adrenalinu ještě dost, můžete si vyzkoušet na hladině
lipenského jezera vodní lyže nebo wakeboarding
s drobnými skoky. V zásobě ještě máme jízdu na
„pneumatice“ neboli letní tubing po dráze dlouhé
120 metrů. Pokud si budete chtít dopřát trochu odpočinku a vzdělání klidně i za mírného deště, naučná
stezka Médi Kubíka bude jasnou volbou. Po trase naší
stezky projdete i kolem rybníčku se spoustou ryb a na
konci na vás čeká naše mini zoo, kde si budete moci
pohladit či podrbat naše holandské kozičky a králíky.

V zimě škola hrou
V zimě jsou jasným tahákem široké sjezdovky
Relax a Tiger s úžasným výhledem na lipenské
jezero a dětský park Médi Kubíka, který patří mezi
nejrozsáhlejší výukové parky v ČR. V dětském parku

vám pomohou nahoru pohyblivé pásy, které jsou
tou nejlepší volbou pro začínající lyžaře, a až na
vrchol se můžete nechat vyvézt našimi dvěma vleky.
Pokud vás lyžování náhodou přestane bavit, můžete
vyzkoušet zimní tubing, nebo náš hit posledních let,
a to 100 metrový bobovací kopec s vlastním umělým
zasněžováním a upravovaný rolbou. Lyžařská škola
s úsměvem a bufet s jihočeskou specialitou „pikador“
je samozřejmostí.

Kdo nesoutěží, nevyhraje
A nesmíme zapomenout na náš bufet – Ranč u tří
Anč, který je v provozu v zimě i v létě, kde se konají
legendární soutěže pro malé i velké, které zajišťují
dobrou náladu i zábavu. Pokud se nebojíte, tak přijďte
a zkuste si vyzpívat odměnu.
Celý tým Parku Frymburk včetně Médi Kubíka se
těší na Vaši návštěvu!
Více informací naleznete na našem webu:
www. parkfrymburk.cz
nebo facebookovém profilu

Jsme tu i v zimě!

zábava
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Olšina se stala
návštěvnickým epicentrem
dříve „zapovězené“ Šumavy

tip na výlet

Text Simona Kutláková, Jan Sotona foto Vojenské lesy a statky ČR

Ještě před čtvrt stoletím byl 600 let starý rybník v kopcích pod horou
Špičák nedaleko Horní Plané většině lidem nedostupný, protože byl
součástí vojenského újezdu Boletice. Dnes tudy vede po povalových
chodnících naučná stezka, která se stala jedním z návštěvnických hitů
Šumavy. Na podzimní výlovy 140 hektarového vodního díla, které
patří k nejvýše položeným chovným rybníkům v Česku, sem jezdí
tisíce návštěvníků. A bývalé vojenské rekreační středisko na břehu
se změnilo na moderní resort vybavený sportovišti, moderním areálem
Adventure Golfu, který nabízí celou škálu ubytovacích standardů.
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Resort Olšina ve správě Vojenských lesů a statků
na břehu rybníku Olšina si oblíbili především ti,
kteří chtějí mít všechna lákadla Lipenska na dosah
ruky, od národního parku se Schwarzenberským
kanálem, přes letoviska na Lipenské přehradě až
po historii památkové rezervace UNESCO v Českém
Krumlově, přesto ale dávají přednost ubytování
v klidu uprostřed panenské přírody.

Resort Olšina – nabídka pro každého
Resort Olšina jim nabízí na výběr z široké palety
standardů. Od hotelových dvou a třílůžkových
pokojů, přes rodinné chatky ve třech standardech,

tip na výlet

až po dva vilové objekty pro větší skupiny. Pro
ty, kteří při svých cestách do přírody ubytovací
standard příliš neřeší, je zde nově zrekonstruovaná
turistická ubytovna Šumava, kterou často využívají
také mateřinky a základky pro organizaci škol
v přírodě. V separátní části areálu v letních
měsících funguje také letní tábor s podsadovými
stany, vlastním sociálním zázemím a kapacitou pro
šedesátku účastníků. Celková kapacita Resortu
nyní je 310 lůžek, kde si vybere každý dle svých
nároků na ubytování. Areál je ideální jak pro
jednotlivce, tak pro skupinové rezervace, jako jsou
školy a firmy.

Jak rekreanti, tak i návštěvníci této části Šumavy
pak ocení gastronomii Restaurace Olšina, Na
jídelníčku, který sestavuje místní šéfkuchař, najdou
speciality tradiční české kuchyně. Dominují mezi nimi
jídla připravovaná z lokálních surovin. Ty čerpá vlastník
Resortu, kterým je místní hospodář v krajině, státní
podnik Vojenské lesy a statky, z velké části z vlastních
zdrojů – od ryb, včetně pstruhů z nedalekých sádek
ve Chvalšinách, přes zvěřinu z boletických lesů, až
po hovězí ze svých ekologických farem.
Restaurace Olšina má 170 míst včetně posezení
na terase s výhledem na scenérii rybníku zasazeného
v šumavských kopcích, myslivecký salonek pro 18

osob a v létě nový altán s velkým grilem pro 70 osob.
Zázemí často využívají zájemci pro firemní akce,
svatby či rodinné oslavy.
Umístění Olšiny do panenské přírody mimo
hlavní proud šumavského turistického ruchu však
neznamená, že se budete v areálu nudit. K dispozici
je zde dětské hřiště, sportoviště s umělým povrchem
i hřiště na beach volejbal, ale také půjčovna kol,
loděk pro vyjížďky po Olšině a dalšího sportovního
vybavení.
Horkou novinkou je pak 18jamkové hřiště
Adventure Golfu, který je jakousi fúzí klasického
golfu s minigolfem.
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Výlov rybníku - největší rybářská událost
podzimní Šumavy
Jednou za dva roky, přesně na státní
svátek 28. října, obsadí hráz rybníku Olšina
davy návštěvníků, především milovníků rybích
pochoutek. Výlov 140hektarového vodního díla,
kterým oslavují Vojenské lesy a statky výročí vzniku
republiky, je široké veřejnosti otevřen teprve od
roku 2016, přesto se již svým prvním ročníkem
stal bezkonkurenčně největší rybářskou událostí
na celé Šumavě. Sledovat práci „fišparty“ státního
podniku v kulisách podzimní přírody sem přišlo
přes sedm tisíc lidí. Velká část z nich si zakoupí
přímo na hrázi čerstvé ryby, které slaví u gurmánů
mimořádný úspěch pro svou skvělou kvalitu.
Rybník Olšina je totiž napájen přítoky, které na
své cestě nepotkaly žádnou civilizaci ani chemizací
poznamenané zemědělské pozemky. Vodní dílo,
které patří k nejvýše položeným chovným rybníkům
v republice, má písčito-kamenné podloží, proto ryby
nezískávají nepříjemnou bahenní příchuť. Rybáři
VLS zde hospodaří přírodě blízkým způsobem bez
intenzivních chovných metod úpravy chemizmu
vody a ryby na váze přibývají pomaleji. Proto se
také Olšina loví pouze jednou za dva roky.

tip na výlet

Vedle čerstvých ryb, kterých se tu prodá na
hrázi několik metráků, jdou na dračku také rybí
speciality – jak na hrázi, tak i v restauraci v rámci
speciálního menu olšinského šéfkuchaře. Pro děti je
zde každoročně připraven bohatý zábavný program
včetně lesní pedagogiky a speciální kádě s exempláři
ryb z Olšiny. Své brány mimo sezónu speciálně otevírá
také expozice v historické budově Rybářské bašty
na hrázi, včetně výstavy tematicky věnované historii
rybářství. Letošní výlov je plánován na pátek 28. října
a následnou sobotu. A protože jde o prodloužený
víkend, čekají rybáři mimořádný nápor veřejnosti.

Po souši, mokřady i po vodě – stezka
neznámou Šumavou
To hlavní lákadlo, za kterým na Olšinu míří
stále více milovníků šumavské přírody, však
nově startuje v bezprostřední blízkosti resortu.
Je jím unikátní naučná stezka Olšina po březích
rybníku. Vojenské lesy a statky ČR zde stezku
s návštěvnickým centrem, do které investovaly
s podporou evropských dotací přes 30 milionů
korun, otevřely v roce 2020 a její trasa návštěvníky
zavede do unikátní přírody, jíž se po desetiletí
vyhnul okolní civilizační ruch.

7322 metrů dlouhá trasa vedoucí po souši, ale
především po povalových chodnících mokřady i nad
vodní hladinou představuje návštěvníkům unikátní
přírodní oblast kolem 600 let starého rybníka, která se
teprve v roce 2016 otevřela veřejnosti po optimalizací
vojenského újezdu Boletice. Vzhledem k tomu, že
lokalitou doposud zatím nevedla žádná turistická
trasa, otevírá stezka veřejnosti šumavskou přírodu,
již po desetiletí znali jen lesníci VLS a přírodovědci.
Interaktivní expozice v návštěvnickém středisku
pak představuje veřejnosti celý region, včetně
vzácné přírody, jež je ukryta uvnitř nedalekého
vojenského újezdu.
Na toho, kdo se na Olšinu vydá, čeká unikátní
trasa plná naučných informačních prvků - od infotabulí
až po otisky stop zvířat v železných pražcích na stezce.
Tvůrci k naučné stezce přistoupili netradičně a hledali
nová řešení, která zapadnou do místní přírody, ale
zároveň budou lákadlem pro návštěvníky. Dřevěná
stezka je doplněna o místa k zastavení a o vyhlídky,
kterým jsme vdechli netradičnost. Na stezce tak turisté
najdou plovoucí molo, most inspirovaný bobří hrází,
loďku, která je přepraví na molo doprostřed rybníka,
vyhlídku tvořenou pouze žebříkem v rákosí, budku
pro ptáky lidské velikosti, ptačí hnízdo a spoustu
dalších zajímavostí.
Dominance ptačích motivů na stezce není
náhodná – její trasa vede okrajovými částmi největší
tuzemské ptačí rezervace, kterou je evropsky
významná lokalita Ptačí oblast Boletice, chráněná
v rámci soustavy Natura 2000. Na rozloze 23
tisíc hektarů zde žije 136 druhů ptáků, mezi nimi

53 zvláště chráněných a 66 druhů z červeného
seznamu ptáků České republiky.

Myslivna Uhlíkov - pobyt na Šumavě
v kulisách schwarzenberské historie
Pro ty, kteří pro svůj šumavský pobyt hledají
něco výjimečného, či chtějí svou dovolenou trávit
separátně od lidí, nabízí Resort pobyty v objektu,
který je jednou z perel šumavské historie. Jde
o Myslivnu Uhlíkov na okraji Boletického výcvikového
prostoru v údolí Vltavy mezi Horní Planou a Volary,
jejíž výjimečnou reprezentativní stavbu obdivuje
řada projíždějících.
O její stavbě rozhodl kníže Jan ze Schwarzenberg
v roce 1908 s tím, že objekt bude sloužit vedle
správy okolních revírů především jako místo pro
myslivecké pobyty tohoto šlechtického rodu
a jeho loveckých hostí. Myslivnu získal po druhé
světové válce Benešovými vyvlastňovacími zákony
Lex Schwarzenberg do majetku stát, který ji v 60.
letech svěřil Vojenským lesům. V roce 2004 prošla
historická budova citlivou rekonstrukcí a aktuálně
jsou její ubytovací kapacity 34 míst v 8 apartmánech
nabízeny veřejnosti. Pokoje jsou vybaveny sociálním
zařízením, vlastní kuchyňkou a televizorem, objekt
má saunu, velký konferenční sál i menší salón, a také
zahradu s rybníčkem a venkovním posezením. Je
proto hojně využíván pro firemní akce, soukromé
oslavy, svatby i teambuidingové akce.
Veškeré informace o resortu Olšina
naleznete na www.ResortOlsina.cz.
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Kulturní léto 2022
ve Vyšáku
Text Dita Kaiserová foto archiv TIC Vyšší Brod

Ve Vyšším Brodě se na nadcházející letní sezonu pečlivě
připravují. Vltava čeká na své pádlující hosty a město
zase na pěší či cykloturisty.

Sezonu kulturní, ale i vodáckou zahájí velký
koncert kapely No Name. Tu není třeba představovat.
Show to bude veliká. Jako předskokani se představí
kluci z kapely Botox. Je to poprocková kapela, která
si již své diváky našla, CD jim pokřtila nedávno
sama Jiřina Bohdalová a kluci jedou jak jednotlivé
koncerty, tak turné. A jedno také na vodě – jmenuje
se Vltava tour a zahrají tam ve společnosti dalších
kapel.
Showmani z No Name se předvedou ve čtvrtek 7.
července v klášterní zahradě cisterciáckého opatství.
Následovat budou koncerty Jihočeské filharmonie
např. s Danem Bártou, Nezmary, Ondrou Rumlem či
Markétou Irglovou.
,,Bude to takový menší hudební festival,
který spojí žánry, a těšíme se, že i posluchače.
Ti budou určitě spokojeni, protože každý si
v nabídce koncertů může najít to své,“ popisuje

Dita Kaiserová, vedoucí odboru kultury. Vstupenky
si mohou návštěvníci zakoupit prostřednictvím
CB systému za ceny téměř lidové, pohybují se od
250 do 490 Kč.
Majitelé vodáckých půjčoven jsou již také
připraveni na nápor vodychtivých dovolenkářů.
Všechny lodě a rafty jsou na svých místech, personál
také. Vodácká sezona může začít!
Kulturní léto Ve Vyšším Brodě skončí
s letními prázdninami. 20. srpna se uskuteční
Svatobartolomějská pouť. Je to jednodenní akce
pro všechny, kteří mají rádi řemesla, dobré jídlo
a pití, rádi si poslechnou hudbu a zatancují si. Na
programu jsou koncerty dechovky, jazzu, popu
a večer roztančí celé náměstí rockové kapely. Přes
den pobaví děti i dospělé žongléři a cirkusáci všeho
druhu. Chybět nebudou tradiční lákadla pro děti,
jako je třeba malování na obličej.

Koncerty Vyšší Brod
čtvrtek		 7. 7.	No Name + Botox
pátek		 8. 7.	Dan Bárta
neděle		10. 7.	Nezmaři & JF
úterý		12. 7.

Ondřej Ruml: Jdeme na Ježka

středa		13. 7.

Markéta Irglová & kvinteto JF

pátek		19. 8.

divadlo Jardy Sypala: 6 v tom

sobota		20. 8.
			
			

Svatobartolomějský trh a pouť:
řemeslný jarmark, program
pro děti, koncerty celý den

Informace na: www.ivyssibrod.cz
Vstupenky na: CB System

kultura
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Kulturní léto ve Vyšším
Brodě odstartuje Botox
Text Dita Kaiserová
foto archiv kapely

Jako předskokani vystoupí na úvodním
koncertu Kulturního léta ve Vyšším
Brodě kluci z kapely Botox. Je to
mladá převážně jihočeská kapela,
která zaujala posluchače již svým
prvním singlem Popelář. O rok později
vydali svou první desku, jeli turné po
ČR, vyprodali Lucernu, další desku
jim křtila samotná Jiřina Bohdalová.
Letos poprvé je fanoušci uvidí i v rámci
festivalů Hrady.cz.

Kapela Botox má hned dva frontmany,
Jana Kopečného a Petra Ryšavého.
Pánové, proč?

Budete otevírat spolu se skupinou
No Name vyšebrodské kulturní léto.
Byli jste již ve Vyšším Brodě?

H: Proč ne? Nikdy jsme nepřemýšleli o tom, že
by to mělo být jinak. Takhle nás to baví, kapelu jsme
založili spolu a od začátku to tak je.
P: Mimo jiné i proto se Botox liší od ostatních
a i díky tomu vznikne na pódiu spousta vtipných
momentů.

H: Jasně, kromě Petra jsme všichni Jihočeši
a vodu jezdíme odmalička. Vždycky najdeme pauzu
mezi koncerty a jedeme aspoň na dva dny několikrát za léto.
P: I z toho vznikl nápad na Na Vodě tour, koncertní šňůra po vltavských kempech, kterou jsme
poprvé odjeli loni a letos se rádi vrátíme. Bylo nám
líto, že z kempů zmizela živá muzika, tak jsme se
rozhodli ji tam aspoň na chvíli vrátit.

Nadechnout... Jak a kdy tato píseň
vznikala?
H: To byla síla okamžiku. Přišla korona, nemohli
jsme nic, tak jsme se aspoň zavřeli do studia.
Nechtěli jsme ale covidový song o rouškách, chtěli
jsme pozitivní vzkaz pro naše fanoušky.

kultura

Na vodě tour tedy bude? Kdy pojedete?
P: Určitě, v první půlce července. Termíny
najdou čtenáři na našem webu www.botoxmusic.cz.

H: Kdyby bylo jen na nás, strávíme hraním po
kempech celé léto, ale doba úplně nenahrává pořádání koncertů. Chceme držet podmínku vstupu
zdarma, takže jsme museli najít dostatek partnerů,
kteří nám pomohou zaplatit technické zázemí,
pódium a podobně.

Máte nabitý program, kapela, turné,
muzikály, natáčení seriálu. Umíte vůbec
odpočívat?
H: Nás naše práce baví a nic vás nedobije víc
než zpětná vazba publika. Letos se nám navíc po
pěti letech fungování kapely podařilo dostat na
Hrady.cz, moc se na to těšíme.

Kam se letos chystáte na dovolenou?
H: Dovolená je pro muzikanta přes léto trochu
zapovězená věc. Navíc jsme v minulých letech měli
volna až moc (úsměv).
P: No jasně, že na Vltavu na vodu. Sebereme se
celá kapela a vyrazíme. Doufám, že aspoň dvakrát
za léto to dáme.

U nás budete hrát 7. července před
slovenskými No name, těšíte se na to?
H: Jasně, známe se dobře. Jejich klávesák Zoli
Sallai spoluprodukoval naši první desku. Vždycky se
moc rádi vidíme. Přes léto se spíš míjíme, ale máme
radost vždy, kdykoliv se sejdeme na jedné akci.
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1. LOUČOVICKÁ

Vyšší Brod – město Vašeho
odpočinku, sportu a zdraví
Text Dita Kaiserová foto TIC Vyšší Brod

Vyšší Brod je historickým centrem nejjižnější oblasti Čech. Naučné stezky
a cyklotrasy Vyšebrodska vás provedou kouzelnou krajinou jihovýchodní Šumavy
s přesahem do rakouského příhraničí. Provoněné horské louky s překrásnými
výhledy se střídají s chladivým balzámem stínu smíšených lesů. Jako modrá stuha
se tu v mnohých meandrech klikatí řeka Vltava nesoucí v letních měsících na
svých chladivých vlnách mnohé dychtivé vyznavače vodních sportů...
Je dokonce vědecky podloženo, že pohyb
v tomto prostředí a dýchání omamných silic z místních jehličnanů má blahodárný účinek pro naše
dýchací ústrojí, jež předčí leckteré vzdušné lázně.

942
m.n.m.

Loučovická cyklotrasa
Po značené cs. EV 13 podjedeme úbočím
Martínkovského vrchu (846 m. n. m.) křížovou cestu
na Maria Rast. Zatímco se krajina před námi otevírá
a okouzluje nás okolními břízkami, pokračujeme ve
stoupání místy, kde byla do vyhnání německého
obyvatelstva lidská sídla – Mnichovice, Hodoň,
Krásná Pole či Kapličky. Ani se nechce věřit, že tu
po válce stávalo desítky stavení, která chtě nechtě
musela ustoupit zakázanému pásmu budovanému
v rámci Železné opony. Výhledy do vnitrozemí jsou
za jasného počasí impozantní.
Posláním PP Vyšebrodsko je chránit charakter
krajiny a jednou z cílených destinací je i rašeliniště
Kapličky. Z rozcestí (939 m. n. m. – nejvyšší bod naší
trasy) si lze zajet i na nejvyšší vrchol parku - Hvězdná
(1 012 m. n. m.). Za rozcestím U Překopané hráze
a bývalým Dorstadtem se napojíme na pešinu modrá KČT přes vrchol Medvědí hory (934 m. n.
m.) s výhledy na přehradu a uděláme si pěší výlet
na nedaleká pěkná místa: skaliska Čertovo kopyto
a Godošovu poustevnu (legenda o cikánovi, který
s bandou řádil v okolí, pak se zde na stáří usadil).

539 m

553
m.n.m.
7 km

14 km

Stručný popis trasy:
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Od rozcestí Pod Čertovou stěnou (585 m. n. m.)
se točíme doprava na cestu, která nás vyvede nad
vyrovnávací nádrž a elektrárnu Lipno II. A jsme na
dohled vyšebrodskému klášteru.

CYKL
Legenda praví, že Čertovy proudy vznikly úsilím
A víte,
čerta postavit tu hráz k navršení vody, kterou by
že…?!
poté spláchl vyšebrodský klášter. Protože to nestihl
ve stanovený čas, z přehrady nic nebylo, ale zůstalo
tu po něm dodnes množství obrovských balvanů… Koryto je
díky nim vodácky atraktivní a vzácně, při závodech, využíváno
s podporou vody z Lipenské přehrady jako jedna z nejtěžších
světových vodáckých a slalomářských tratí.

Novinkou je brožura s devíti vybranými trasami,
jejichž náročnost byla šita pro všechny věkové
kategorie. Doplní ji aplikace, která vám poskytne
i mnoho dalších tipů na trasách, případně přidá
i informace o dalších možnostech.
Město Vyšší Brod pořádá bohaté hudební,
kulturní a společenské programy, na které je zván
každý! Komfortní ubytování je součástí zajímavých
nabídek místních hotelů a penzionů. Vyšebrodské
restaurace nezapomínají ani na krajové speciality
a výrobky dvou zdejších minipivovarů, cukrárny či
pekárny zachutnaly už nejednomu návštěvníkovi.
Z Vyšebrodska si nezapomenutelné zážitky odnese
každý, ať se již rozhodne pro tichá zákoutí nádherné
přírody, sportovní výzvy nebo fascinující památky
minulosti!

tip na výlet
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21 km

TRASY VYŠEBRODSKA

Kapličky

5

CYKLOPRŮVODCE VYŠEBRODSKEM
s devíti vybranými trasami pro všechny výkonnostní
i věkové skupiny, doplněný mobilní aplikací, která
Vám navíc poskytne mnoho dalších tipů na trasách.
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Léto na Lipensku je neodmyslitelně spojeno
s cestováním vlakem podél vodní hladiny Lipna
i podél řeky Vltavy. A to s kolem i bez kola. Takovou
dopravu a díky krásné přírodě i skvělý zážitek zde
již několik let zajišťuje společnost GW Train. Specificky zbarvené vlaky v krásné šumavské přírodě
se nejednou stávají objektem pro fotografy. S vlaky
GW Train se na Lipensko můžete přijet podívat
z Českých Budějovic a Českého Krumlova, ale také
po trase ze Strakonic, Volyně, Vimperka a Volar,
přičemž můžete dorazit až na samotnou státní
hranici s Bavorskem v Novém Údolí.

Vlaky GW Train
usnadňují výlety
po Lipensku
Text jiří mánek foto archiv gw train

tip na výlet
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Užívat naplno Lipenska, to znamená užít si
krás přírody a krajiny a nemuset dávat pozor na
bezpečnost na silnicích, kde v létě panuje čilý
dopravní ruch. K ideálnímu výletu tak bezesporu
patří kombinace pěších vycházek, výletů na in-line
bruslích či cyklistických okruhů ve spojení s dobrým
občerstvením a perfektně fungujícím vlakovým
spojením. Specifikem vlaků GW Train jsou pro
cyklisty, respektive pro jejich kola speciální velmi
prostorné cyklovagony, kde s koly za vás manipuluje
vyškolená obsluha.

Spojit vlak s výlety na Lipensku lze v okolí těchto
obcí a vlakových zastávek: Hořice na Šumavě, Černá
v Pošumaví, Horní Planá, Nova Pec a Stožec. Tam
všude je možné dopravit se vlakem, absolvovat výlet
a zase v kterékoli stanici na vlak nastoupit a odjet
do místa bydliště či ubytování. Lipensko se díky
vlakům stává mnohem lépe dostupné nejenom pro
ty, kterým nevadí desítky kilometrů dlouhé výlety, ale
i pro ty, kterým pro výlet stačí jen krátká trasa. Tak si
to užijte a nezapomeňte, že jízda vlakem v krásné
šumavské přírodě je především zážitek.

Příklady výletů, kde je vhodné využít vlaků společnosti GW Train
1)		Vlakem do Nového Údolí a pak pěšky na Třístoličník a po hřebenovce přes Trojmezí, Plechý, Plešné
Jezero, až do Nové Pece na vlak.
2)		Vlakem do Černého Kříže a pak pěšky na Jelení Vrchy a Medvědí stezkou do Pěkné.
3)		Vlakem do Nového údolí a pak na kole nebo na kolečkových bruslích pozvolna klesat až do
Černé v Pošumaví. Přes Stožec, Černý Kříž, Novou Pec a Horní Planou. Všude tam je možné se občerstvit.
4)		Vlakem do Horní Plané a okružní vycházka po Naučné Stezce Adalberta Stiftera přes dvě vyhlídkové věže
5)		Vlakem na Soumarský Most, tam návštěva rašeliniště s vyhlídkovou věží a pak pěšky přes osadu Dobrá
do Černého kříže na vlak.

GW Train: V létě čekáme
až 30 tisíc kol
Na otázky odpovídá Ing. Pavel Fábera, člen
představenstva GW TrainRegion a.s.

Kolik za léto převezete kol?
V roce 2020 bylo za sezónu, tedy od začátku
května do konce září, přepraveno přes 27 tisíc kol.
V následujícím roce byl zaznamenán lehký pokles,
kdy za stejné období bylo přepraveno cca 23 tisíc
kol. Vzhledem k tomu, že „covidové“ období již,
doufejme, definitivně odeznělo, tak očekáváme
návrat nejméně na čísla přes 30 tisíc kol za sezónu.

Kolik převezete pasažérů?
V roce 2020 a 2021 bylo v sezóně přepraveno
shodně okolo 310 tisíc cestujících. V uvedených
letech bylo těžiště poptávky po přepravě
v prázdninových měsících, zatímco tento rok se díky
školním výletům vytváří značný převis po přepravě
již od poloviny května.

Společnost GW TrainRegio a.s.
je provozovatelem regionální
osobní drážní dopravy v závazku
veřejné služby v šesti krajích České
republiky (Jihočeský, Plzeňský,
Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký
a Moravskoslezský) a ve spolupráci se
zahraničními dopravci provozuje osobní
drážní dopravu na třech drážních
hraničních přechodech (Kraslice –
Klingenthal mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo,
Královec – Lubawka a Meziměstí –
Mieroszów mezi Českou republikou
a Polskem). Dále společnost provozuje
rychlíkovou linku R25 Plzeň – Most na
základě smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících uzavřené
s Českou republikou zastoupenou
Ministerstvem dopravy.

Je oblast Lipneska z hlediska vlakové
dopravy v něčem specifická?
Ohromný rozdíl poptávky po přepravě v sezóně
a mimosezonním období a velká závislost sezónní
poptávky na počasí. V neposlední řadě se také
meziročně mění určité časové preference cestujících,
což má dopad na využívání jednotlivých spojů
v průběhu dne. Plánování kapacity jednotlivých vlaků
při zachování rozumné ekonomiky je tak poměrně
komplikované.

tip na výlet

32/33

Budoucnost cestovního
ruchu je v udržitelnosti
a fungování v souladu
s přírodou
Text Olga Kneiflová Foto Marek Podhora

Rodinný areál a Skiareál Lipno funguje už více než 20 let. Podnikat v odvětví
cestovního ruchu není v této době jednoduché a bez dlouhodobé vize to nejde.
V současné době se i v tomto podnikatelském prostředí stále více dostává do
popředí otázka ochrany přírody, souladu podnikání s přírodou a problematika
udržitelnosti. Generálního ředitele Matěje Kratochvíla jsme se zeptali, jak on vidí
soulad cestovního ruchu a ekologie a jak k této věci přistupuje právě lipenský areál.

Co si pod pojmem „udržitelný“ v souvislosti
s cestovním ruchem a aktivitami rodinného
areálu a Skiareálu Lipno představit?
Pro mě je udržitelnost něco, co nám umožňuje být
tady po generace a mít zdravý vývoj. Koneckonců,
už já jsem druhou generací našich rodin, která se
o areál stará. Udržitelnost ale určitě není stagnace.
Udržitelný turistický cestovní ruch je pro nás od
začátku důležitý. Já sám jsem chodil do skautu. Díky
tomu si přírody vážím. Krásná a čistá lipenská příroda
je hlavní důvod, proč lidi na Lipno jezdí. V zimě,
v létě, po celý rok. Sezona je tu 12 měsíců v roce
a vždycky je co vidět a objevovat. Naším cílem je
s přírodou žít a pečovat o ni i kvůli budoucím generacím. Chceme ji zachovat nejen pro nás Lipeňáky, ale
i pro návštěvníky, kteří si do ní přijíždějí odpočinout.

Aby tomu bylo i nadále, co konkrétně areál
dělá pro soulad s přírodou?
Především je třeba se chovat zodpovědně.
Proto tato otázka u nás v areálu stojí na třech
nohách. Na prvním místě je edukace. Ať už mluvíme o Stezce korunami stromů, nebo o Království
lesa, oba projekty byly stavěny a připravovány
tak, aby plnily také tuto důležitou funkci. Formou
hry mají děti vzdělávat a ukázat lidem, jak se na

osobnost Lipenska

přírodu podívat třeba i z jiné perspektivy. Druhou
je efektivita provozu areálu. Turistický ruch vnímám
jako druh průmyslu a nestydím se za to. Stejně
jako ostatní typy průmyslu spotřebovává energii
a vytváří odpady. Abychom snížili zatížení přírody
a minimalizovali negativní dopady, rozhodli jsme
se pro několik kroků. Podařilo se nám například
domluvit dlouhodobého partnera mobility Toyotu
Dolák a přeměnili jsme maximum aut v areálu na
vozy s hybridním pohonem. Snižujeme tak škodlivé
výpary, spoříme fosilní paliva, a když potřebujeme
vyjet třeba na Stezku korunami stromů, tak za
našimi auty můžete v klidu jít a dýchat. V zimě
plánujeme investici do efektivnější rolby, která má
nejen nižší spotřebu, ale je také vybavena technologií Satnav. Ta nám umožní lépe monitorovat výšku
sněhu a zefektivní zasněžování.

Zmínil jste odpady. Jak se areál vyrovnává
se stále vzrůstajícím množstvím odpadů?
To je velká součást našeho druhého pilíře!
Snažíme se samozřejmě minimalizovat jejich objem.
V našich gastroprovozech jsme se vrátili k používání
keramického a nerezového nádobí. Tam, kde to
není možné, používáme eko obaly a nádobí, které
je kompostovatelné a nevytváří zbytečnou zátěž pro

přírodu. Vedle toho máme další plány jako například
paperless vstupenky. Ty už do jisté míry fungují,
protože klienti si mohou všechno objednat online.
Vstupenka přijde do telefonu, takže se nemusí nic
tisknout. Kde to není možné, používáme zálohované
karty, které se dají využít opakovaně. Do budoucna
bychom se chtěli posunout i do varianty bez účtenky.
Ta by byla uložena v aplikaci. Přemýšlíme i nad
takovými věcmi, jako jsou polepové plochy, reklamní
bannery atd. Některé jsme už nahradili obrazovkami,
aby se stále netisklo a nelepilo. Snažíme se dát
zdánlivě nepotřebným věcem nový život, využít je
znovu. Protože udržitelnost je pro mě také v tom, že
budeme věcem dávat opakovaný smysl.

Vidíte, to mne ani nenapadlo, že téma
ochrany přírody lze přenést i na reklamní
plochy. Pojďme se podívat na třetí pilíř.
Třetí noha jsou pro nás strategické investice.
Ty jsou dlouhodobě náročné, ale udržitelnosti
určitě prospívají. Aktuálně řešíme možné propojení
železniční stanice Lipno nad Vltavou se Skiareálem
Lipno. Jakákoliv hromadná doprava (a zejména ta
železniční) je ekologičtější než doprava osobními
automobily. Dlouhodobě spolupracujeme s Českými drahami, jsou jedním z našich partnerů a jsme
za to rádi. Už několik let jezdí z Českých Budějovic
vlak ČD Yetti. Abyste se s ním dnes dostali až na
Lipno, musíte přestoupit ve stanici Rybník. Naším

cílem je, aby vlak jel bez přestupu až na Lipno
a tam se návštěvníci dostali z nádraží rovnou do
areálu. Jednoduše jen nasadili lyže a vyrazili na
svah. Teď musí lyžaři pro cestu z Českých Budějovic
na Lipno využít vlak s přestupem a pak ještě skibus.
Když tyto překážky odstraníme, bude cesta pro
všechny pohodlnější a budou ji rádi využívat. Jen
si představte, jaké by to bylo – sednout v Českých
Budějovicích na vlak a za hodinu a čtvrt být na
sjezdovce. Z hlediska ekologie je pak jistě rozdíl,
jestli přijedou na Lipno tři plné vlaky, nebo 500
osobních automobilů.

To zní lákavě a držíme palce, aby se záměr
vydařil! Slova Matěje Kratochvíla na závěr
našeho povídání?
Lidé v přírodě žijí odjakživa a je důležité, aby
žili v souladu s ní. Nemyslím si ale, že je správný
přístup udělat rezervace a držet lidi od přírody dál.
Zakázat jakýkoli rozvoj je stejně špatně jako ničit
přírodu. Ideální je kompromis, který povede právě
k udržitelnosti života místních obyvatel i přírody.
Přijde mi absurdní, když poslouchám, že nám, kteří
zde žijeme, pracujeme a zaměstnáváme lidi, někdo
vyčítá, že chceme vše zastavět a zničit. Proč bychom
se tu 30 let snažili něco budovat? Naopak! Musíme
lidi a hlavně děti vychovávat ke vztahu k přírodě,
a to se nejlépe naučí přirozenou cestou – tím, že
v té přírodě budou trávit čas.
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Lipno nic zadarmo nedá,
říká zkušený rybář

Text pavel pechoušek foto ARCHIV

Čtyřiačtyřicetiletý Bohuslav Bíca
z Vyššího Brodu se rybaření věnuje
již od svých sedmi let. Začal na
Vltavě, kam chodil s kamarádem
pytlačit a načerno tu chytal pstruhy
a okouny. Ale jak to tak bývá, jednoho
dne ho chytil člen rybářské stráže
a z donucení začal docházet do
dětského rybářského kroužku, kde
úspěšně absolvoval všechny zkoušky
a získal svůj první rybářský lístek.
„Od té doby jsem si vyzkoušel snad všechny
techniky lovu. Ať lov na položenou, plavanou,
tak i přívlač a lov na umělou mušku. V roce
1997 jsem se vrátil ze základní vojenské služby
a začal se věnovat lovu kaprů na boilies. Tuto
metodu praktikuji dodnes,“ shrnuje. Jedná se
o lov kaprů na velkou, speciálně připravenou
kuličku z těsta.
Protože je při rybaření úspěšný, dost často
dostává otázku, co dělá s tolika úlovky. Odpověď
zní: chytám metodou chyť a pusť a jen zřídka si
ulovenou rybu nechám.
Za dobu, kdy Bohuslav Bíca rybaří, navštívil
snad všechna vodní díla Vltavské kaskády
a nejen ta. Živí se jako stavař a k tomu je
konzultantem firmy Singleplayer, zabývající se
výrobou rybářských návnad a nástrah. Jeho
nejoblíbenější rybářský revír je Lipno. I když se
dá říct, že už ho má přečtené, tak ne pokaždé
při něm stojí svatý Petr. „Každý lov je jiný, jednou
nachytám spoustu krásných úlovků a podruhé
zase nic. Ale i v tom je ta krása rybaření. Prostě
Lipno nedá nic zadarmo. Letošní rok mám
v plánu rybařit pouze tady. I když přes letní
sezonu je tady velký turistický ruch, tak jsou
místa, kde se dá ještě nerušeně rybařit a užívat
krásy šumavské přírody.“
Na ryby jezdí většinou sám, i když se občas
připojí kamarád nebo syn Filip. V poslední době
s ním nejčastěji jezdí přítelkyně Míša. „Moc jí
za to děkuji, protože mě v tomto velmi časově
náročném koníčku podporuje a má pochopení,“
doplňuje a na závěr přidává prosbu. Všechny
turisty i rybáře žádá o dodržování čistoty. „Nic
není horšího než pohozené odpadky v této
krásné lokalitě,“ uzavírá.

rybaření

36/37

#rozverneleto #stacivyrazit
#amenityresorts #amenityresortlipno
lipno.amenity.cz

Lipno je v létě ideálním místem pro rodiny
s dětmi, sportovce i mladé lidi, co si chtějí
užít letní pohodu a o nic víc se nestarat.
Brázdi vodní plochu na paddleboardu,
skoč do ní šipku po odpoledni stráveném
na pláži, chyť pořádnou rybu, projeď se
po cyklostezce okolo přehrady na našem
elektrokole nebo kolečkových bruslích.
Další den můžeš vyrazit poznávat břehy
Lipna na elektroloďce a večer si zajít
do restaurace na výbornou večeři nebo
si opéct buřta u táboráku. Děti si společně
s rodiči užijí lego výstavu, malování
na obličej, loutkové divadlo, táborák,
pečení selete či letní kino. Další rozverné
aktivity můžeš zažít v areálu Rybar, který
nabízí vlek pro wakeboard a vodní lyže,
zábavnou zónu s labyrintem, hudebními
nástroji a vodními aktivitami. Mezi letošní
novinky patří Amenity Food Truck, který
bude stát u cyklostezky hned vedle vstupu
do Sport Arena Lipno. Nabízíme snídaně,
hot dogy, zmrzlinu a další chuťovky.
Tak nestůj a pojď... užij si léto tam, kde jsou
všechny starosti malé a radosti nekonečné.

??????

Hotel & Resort
Lipno

Restaurace · Grill & Lounge · Food Truck
Hned u břehu Lipna můžeš ochutnat speciality
regionální kuchyně a čerstvá polední menu. Z prostorné
venkovní terasy si užiješ výhled na Lipno a na tvoje
děti hrající si na dětském hřišti s trampolínami.
Pro ty, kterým se z naší oblázkové pláže nechce,
je jak stvořený náš Grill & Lounge nebo přímo
u cyklostezky zaparkovaný Food Truck.
Wellness
Dopřej si odpočinek ve wellness centru s výhledy
na lipenskou přehradu. Energii načerpáš ve vířivkách,
saunách, chůzí přes Kneippův chodník, příjemnou masáží
a dalšími skvělými procedurami. Ubytovaným hostům
je k dispozici hotelový bazén se slanou vodou, která
je maximálně šetrná k lidskému organismu.
Sport Arena Lipno
Zde si zasportuješ za každého počasí. K dispozici
ti budou profesionální squashové a badmintonové kurty,
čtyři bowlingové dráhy, golfový simulátor nebo stolní
tenis. Pořádně do těla si můžeš dát v plně vybaveném
fitness s panoramatickým výhledem na lipenskou
přehradu. Ubytovaní hosté mohou uplatnit 20% slevu
na všechna sportoviště, fitness, wellness a půjčovnu
indoor sportů.
Czech Repubrick – Výstava lega, jakou svět neviděl!
České památky, kultovní filmové scény i bourácké auťáky
se změnily v obří modely z kostiček lega.
Ubytovaní hosté obdrží k pobytu jednorázový vstup
na výstavu zdarma. Na ploše 200 m2 najdeš více
než 40 gigantických staveb, filmové hrdiny, dechberoucí
modely na ovládání, nevšední příběhy a parádní lego
vtípky, ze kterých se budeš popadat za břicho.
Rybar – Ski & Wake · Fun Zone · Bistro
Náš volnočasový areál, který se nachází jen pár minut
pěší chůze od resortu, je určený všem milovníkům
sportu, dobrého jídla i odpočinku. Najdeš u nás vlek
na wakeboard a vodní lyžování, vodní atrakce pro děti,
půjčovnu her a bistro podávající speciality, zmrzlinu,
palačinky a osvěžující nápoje.

Letošní rozverné léto bude růžové na ledu.
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děje se
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Léto na Lipně je klasika. A i klasika může být rozverná. #rozverneleto

Czech Repubrick – Výstava
lega pro celou rodinu
Text A foto Petra van Gorp Adamová

Projít si za den několik českých hradů a zámků hned po sobě, je skoro nemožné.
Na lego výstavě Czech Repubrick, kterou najdete v resortu Amenity Lipno,
se ale nemožné stává skutečností. Kromě obřích českých
památek z kostek lega tu můžete vidět i filmové
hrdiny a spoustu modelů
na ovládání.

Rozpohybovat můžete celý zábavní park,
vyzkoušet zvuky zvířat v zoologické zahradě
i rozeznít rockový koncert. Svůj vlastní časovač
má horská dráha, kterou nepřehlídnete hned od
vchodu. Je totiž největší funkční dráhou na světě,
kterou kdy kdo postavil. Výstava se ale pyšní
i dalším rekordem. Přes prázdniny tu můžete vidět
vůbec největší model na světě, který postavil jeden
jediný člověk. Je to bradavický hrad, který je dobře
známý všem fanouškům Harryho Pottera.

zajímavost

Pro starší děti a dospělé je připravena úniková
hra Temnyho parťáci: Ukradená koruna. Hra je
určena pro skupiny 2-5 hračů a jejím hlavním úkolem je za pomocí skrytých šifer a hádanek vypátrat,
kam zloději ukryli ukradenou korunu. K pátrání
je potřeba využít detektivní výbavu, kterou vám
zdarma zapůjčí u pokladny.

Od června do konce prázdnin je výstava
otevřena každý den a za každého počasí od
10 do 18 hodin. Abyste si výstavu užili, vyhraďte si
alespoň 1-2 hodiny času. Stavby jsou propracované
do nejmenších detailů a o skryté vtípky tu není
nouze. Bude vás bavit je postupně objevovat.
Vstupné na výstavu stojí 190 Kč pro děti
a 250 Kč pro dospělé. Je ale možné využít i zvýhodněných rodinných vstupenek, nebo zakoupit
vstupenky online a ušetřit 10 % z ceny vstupného
na místě.
Více informací o výstavě najdete na
www.czechrepubrick.cz

Prohlídkou obřích modelů z kostiček lega
to ale nekončí. Doprovodný program výstavy je
rozdělen na dvě části. Na nejmenší návštěvníky
čekají cestovní lego pasy, do kterých je potřeba
posbírat razítka různě poschovávaná na výstavě.
Když je najdou všechna, mohou projít celnicí a stát
se občany lego země Czech Repubrick.
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Slasti a strasti
vodního záchranáře
Text Michaela Petrů Foto ARCHIV Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov

Toužíte prožít společný zážitek v prostředí, jež dokáže okouzlit svou krásou
a zároveň ohromit svou nespoutaností divoké přírody jihočeského moře? Tým Vodní
záchranné služby ČČK Český Krumlov pro vás dokáže sestavit teambuildingový
program tak, že během příběhu a vytříbených krizových situací opět získáte novou
motivaci pro posílení vzájemné důvěry a hledání společných řešení.

Vámi sestavené týmy „vodních záchranářů“
prožijí zážitkový program díky rozmanitým
možnostem i materiálovému vybavení u základny
v Dolní Vltavici. Cílem programu je skvěle se s partou kolegů pobavit a získat nevšední zážitky tak,
jak napovídá téma teambuildingového programu.
Náročnost akce je nízká, zážitek velký. A na jejím
konci zjistíte, že jste si zábavnou formou osvěžili
základy první pomoci, osvojili si ovládání vodních
plavidel, a že jste se zase chvíli jednou bezstarostně
pobavili.

Uskutečněním vašeho teambuildingu
podpoříte neziskové sdružení Vodní
záchranné služby ČČK Český Krumlov
a pomáháte tak chránit lidské životy na
Lipenské přehradě.
Vodní záchranáři loňskou letní sezonu zasahovali
v desítkách případů, kdy kromě uvízlých plavidel
nezkušených jachtařů zachraňovali především lidské
životy v různých situacích. „V posledních letech stále
přibývá návštěvníků Lipenska a v důsledku toho
i počet zásahů. Celkem bylo v roce 2021 provedeno 53 záchranných akcí, z toho 49 při letních
službách, které držíme 24 hodin a 7 dní v týdnu po
celou letní sezónu. Bylo zachráněno a ošetřeno 160
osob, z toho 23 zásahů se týkalo záchrany osob
v přímém ohrožení života,“ upřesňuje náčelník VZS
Milan Bukáček.
Prioritou činnosti VZS je v letní sezoně výkon stálých služeb na základně v Dolní Vltavici a v zimních
měsících se podílí na zajištění bezpečnosti na

zajímavost

ledové dráze. Působí ve prospěch záchrany lidských
životů jak při výkonu služeb, tak při zabezpečování
zdravotního a záchranného dozoru především při
sportovních akcích. Na nadcházející letní sezonu,
kterou záchranáři očekávají na vodách lipenského
jezera opět velmi rušnou, musejí být bezpodmínečně připraveni. „Už nyní se připravujeme na výkon
letní sezony kontrolou materiálu a vybavení a také
odbornou a fyzickou přípravou. Organizujeme také
preventivní aktivity zaměřené především na děti
a mládež při pobytu u vody, zdravotní a záchranné
kurzy pro složky IZS a další subjekty,“ upřesňuje
náčelník Bukáček.

Kontakt:
Ing. Milan Bukáček, Ing. Michaela Petrů
T: 606 270 047, E: bukacek@zachranari.com
Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov
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Bajkeři od jihočeského
moře si podmanili
jihoafrické traily
Text Pavel Pechoušek Foto Martin Řezáč

Joberg2c v místním slangu znamená „z Johannesburgu až k moři“. Putovat denně
pět až sedm hodin v sedle horského kola rozmanitou a pustou jihoafrickou přírodou
od „města zlata“ až k pobřeží Indického oceánu, a to devět dní v kuse. Každý den
přes 100 km v terénu, bahně či divočině, za deště i vedra, kdy vás prach z cest pálí
v očích i na plicích? Pro někoho hrůzostrašná představa, pro dva nadšené bajkery
z Atletika Frymburk Martina Řezáče a Ondřeje Šanderu splnění snu!

sport
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Co vás vedlo k tomu, že jste se vydali
na bajk na takovou dálku?
Martin: V roce 2018 jsme si s Ondrou vyzkoušeli
první horský etapák dvojic Masiv tady u nás v ČR
a hned nás tento formát závodů chytl. Hned další
rok jsme se zúčastnili krásného etapáku 4Islands
v Chorvatsku a tehdy na nás na sociálních sítích
vypadlo video z jihoafrického etepáku Joberg2c,
který nás ihned uchvátil.
Ondřej: Neváhali jsme a týden na to jsme se
přihlásili na ročník 2020, přes zimu trénovali jako
diví, jenže v březnu 2020 přišel covid a nás čekala
dvouletá nucená pauza. Naštěstí jsme se v roce
2022 dočkali.

Jak byste charakterizovali závod
Joberg2c?
Martin: Jedná se o devítidenní etapový závod
dvojic z Johannesburgu až k Indickému oceánu u blízkosti Durbanu. Za 9 dní musíte ujet na horském kole
přes 900 km, takže to dělá denně v průměru přes
100 km, navíc v nadmořské výšce 1500 – 1900 m.
Ondřej: Trasa vede téměř celá terénem po
nádherných single trailech, hliněných polňačkách,

na kterých se za sucha pěkně práší a za mokra se
pro změnu brodíte po kotníky v bahně. Zajímavostí
je, že závod pořádají tři farmáři Craig, Garry a Glen
na svých soukromých pozemcích a trasu si tak
můžete projet jedině v rámci této akce, jinak zde
platí přísný zákaz vstupu pod hrozbou použití
střelných zbraní.

Zmínili jste, že trasa závodu vede po
nádherných trailech. Co si pod tím
můžeme představit?
Ondřej: Z celkových 900 km trasy tvoří téměř
300 km single traily či lesní a polní cesty. Asfaltu je
naprosté minimum. Letos některé provincie postihly
krátce před akcí nejničivější povodně za posledních
80 let, a proto jsme si některé nádherné traily z bezpečnostních důvodů nemohli projet. Naprostým
vrcholem však byly poslední tři etapy, které byly
naprostou trialovou extází.
Martin: Kdybych měl srovnat jihoafrické single
traily s těmi našimi v okolí Frymburku a Lipna, tak
ty jihoafrické mají více přírodní a divočejší podobu,
žádné udusávání štěrku válcem či vibrační deskou.

Jak na vás působila příroda? Je hodně
odlišná od té naší?
Ondřej: Příroda nám doslova učarovala a jiná
od té naší rozhodně je. Všude hodně zeleně a ráz
krajiny se dost měnil. Zatímco první etapy vedly
spíše po placatých pastvinách a kukuřičných polích,
v polovině závodu jsme vjeli do hornaté oblasti od
pohoří Drakensberg až k hranicím s Lesothem.
A závěr byl o klesání k oceánu, kde naopak nebyl
ani kousek roviny a jezdili jsme pořád nahoru a dolů
skrz plantáže s cukrovou třtinou.

Jaké další zážitky vám nejvíce utkvěly
v paměti?
Martin: Organizační zajištění! Tak skvěle připravenou akci pro 800 lidí jsem v životě nezažil
a doteď ještě nechápu, jak to pořadatelé dokázali
tak skvěle zvládnout. V cíli každé etapy vám děti
z místní školy perfektně umyly totálně špinavé kolo.
Každé odpoledne bylo vždy v jiném cílovém místě
postaveno kompletně celé stanové městečko pro
800 lidí včetně sprch, sociálních zařízení, velkých
party stanů pro stravování a se vším velmi ochotně
pomáhali dobrovolníci z místních škol či vesnice.
Vše fungovalo jako švýcarské hodinky a nepřestalo
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třeba ani v momentě, kdy nám večer v cíli čtvrté
etapy na brífinku pořadatelé řekli, že do cílové
vesničky následující etapy před chvílí přihnala
blesková povodeň a v mžiku spláchla 40 stanů
neznámo kam. Při příjezdu do cíle následujícího
dne měl každý svůj stan, a kromě bláta hlubokého
až po kotníky po nějakých problémech s povodní
ani památky.
Ondřej: Jídlo a občerstvení na trati! Každý večer
nám servírovali šťavnaté steaky z místí farmy Karan
Beef, už dlouho jsem si tak nepochutnal. Víte, jak
vypadala typická občerstvovačka na trase každé
etapy? Domácí grilované klobásky, jelítka, vařená
vejce a brambory ve slupce, které si „namáčíte“
v soli. Žádné gely či podobná chemie.
Martin: A samozřejmě pivo! V cíli každé etapy
nechyběl vychlazený „ionťák“ z místního pojízdného
minipivovaru a nejvíc nám chutnal ležák Joberg2c
nesoucí jméno závodu. Jelikož pivovar vyhlásil, že
25 % z každého zakoupeného pivka věnuje místním školám, snažili jsme se i u pípy trhnout osobní
rekordy. Myslím, že se nám to podařilo, protože
Ondra byl vyhlášen samotným majitelem pivovaru
jako nejlepší konzument za celou jedenáctiletou
historii závodu.
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Filmaři natočili televizní
minisérii v místech,
kudy chodil Král Šumavy
Text Pavel Pechoušek

foto Lenka Pospíšilová, Deník

Zlatá stezka, Údolí smrti, Pohraniční stráž, převaděči, mlha nad blaty v srdci
šumavské přírody, to vše znovu ožije. Příběh legendárního Josefa Hasila podle
knihy Návrat Krále Šumavy během května dotočili filmaři v čele s režisérem
Davidem Ondříčkem nedaleko Stožce na dolním Lipensku.

Filmaři na Stožecku strávili 25 natáčecích dní,
točilo se i v Brdech. Většinu záběrů ale obstarala
Šumava. U filmování nechyběl autor knižního
bestselleru, jihočeský spisovatel a novinář David
Jan Žák, dokonce si v trilogii pro Voyo střihnul jednu
z rolí, Hynka utíkajícího za svobodou.

Pravdivý příběh
„Diváci se mohou těšit na diametrálně jiný úhel
pohledu oproti filmu Karla Kachyni z roku 1959,
tehdy si nemohl dovolit mít tam pohraničníka,
který zradí a půjde proti komunistické diktatuře.
I když původní námět Rudolfa Kalčíka takový byl,“
vysvětlil.
Filmaři se nyní snaží ukázat pohled z dnešní
perspektivy a vnímání historie. „Oběti železné opony
a komunistické diktatury byli lidé, kteří se pokoušeli
utéct na Západ, do svobodnějšího světa, aby se
vyhnuli vězení a jiným nepříjemnostem, oběťmi
režimu byli hlavně i ti kluci, co strážili hranici,“ popsal
Žák.

zajímavost

Do obsazení nezasahoval, ale je jím nadšen. Sám
autor knižní předlohy ve filmu hraje Hynka z buržoazní
rodiny, který potřebuje utéct do Bavorska. „Naučit
se text pro mě byl oříšek, protože už mám špatnou
paměť,“ prozradil rodák z Prachatic. V podstatě se
stal součástí zásadního sdělení příběhu. „Jsem rád,
že jsem u toho byl. Jde o dialog, kdy Hasil odkryje,
proč to dělá, zadarmo, nezištně převádí, a to je
strašně silný moment,“ dodal Žák.
Součástí filmového zpracování jsou dobové
rekvizity, samopaly, automobily, uniformy, motocykly.
Do lokace přímo na hranice přizvali tvůrci i syna
Josefa Hasila, třiasedmdesátiletého Josefa Vávru.
Toho natáčení velmi potěšilo. „Do dnešní doby se
to hodí perfektně, zapadá to, všechno už se smí
říkat popravdě, mám radost, že i mladí uvidí, jak to
kdysi bylo těžké. Táta je větší hrdina, než si ostatní
mysleli,“ míní.
Otec Josef Hasil, československý převaděč
a později agent americké zpravodajské služby CIC,
pro své schopnosti a nepolapitelnost označovaný
jako Král Šumavy, dostal v roce 2002 od prezidenta
Václava Havla medaili za hrdinství. „Možná bych mu
ještě jednu přidal, protože nyní uvidí diváci celou
pravdu. Bojoval sám, jeden člověk proti masám, byl
strašně odvážný. Jsem rád, že se jeho příběh oživí,
a těším se na výsledek,“ míní Josef Vávra.
Jeho tatínek zemřel v roce 2019 v Chicagu,
minisérie podle Vávry bude milou vzpomínkou. „Je
to pro mě velký zážitek, jsou to autentická místa,
kudy táta chodil. Když byli naši zavření, žil jsem tady
blízko ve Volarech v poslední chalupě, staral se
o mě dědův bratr, který byl cestář. Táta chodil okolo,
možná ani nevěděl, že tu jsem u Vávrů,“ naznačil.
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Letní Lipno ve znamení
jachtingu
Text Eva Skořepová foto Martina Barnetová

Líbí se vám jachting? Přijeďte se v létě
podívat na Lipno na závody v tomto
krásném olympijském sportu. Budete
tak mít jedinečnou příležitost nejen vidět
v akci naše nejlepší jachtaře, ale také
se s nimi potkat a získat od nich cenné
informace, které využijete při plavbách
na svých lodích, nebo se od nich dozvíte,
jak nejlépe s jachtingem začít.

Majestátní třída Star
Po dvaceti letech se vrací na Lipno tato krásná
bývalá olympijská třída. Od 16. do 19. 6. se v jachtklubu
v Kovářově pojede mezinárodní regata Mistrovství
17. distriktu, která se uskuteční díky podpoře hlavních
partnerů: Česká podnikatelská pojišťovna, Stavebniny
DEK a pivovar Budvar. Očekávaní jsou závodníci
z Česka, Rakouska a Německa. Nebude chybět ani
pětinásobný olympionik Michael Maier. Tomuto závodu
bude předcházet o víkendu 11.–12. 6. Mistrovství ČR třídy
Star. Po celý týden tak budete mít jedinečnou možnost
vidět tyto krásné plachetnice na hladině Lipenského
jezera.

Vítr a Slunce

Program letních závodů na Lipenské přehradě
11.–12. 6.

Mistrovství ČR třídy Star – YC Kovářov

16.–19. 6.

Mistrovství 17. distriktu, třída Star – YC Kovářov

25.–26. 6.

Miš Regatta – Český pohár skifů RS700 – Jenišov

2.–5. 7. 	Vítr a Slunce – Mistrovství ČR tříd Fireball a Cadet + Český pohár tříd 420 a Létající
Holanďan – Jachtklub Černá v Pošumaví
9.–10. 7. 	O krále Šumavy – Český pohár tříd Fireball, Cadet, 420 a Létající Holanďan – Jachtklub
Černá v Pošumaví
16. 7.

56. ročník Modré stuhy Lipna – Kajutové plachetnice – Jachtklub Černá v Pošumaví

30. 7.–12. 8.

soustředění dětí třídy Optimist – závodí se každý den – Kemp Jestřábí 1, Černá v Pošumaví

13. 8.

Lipenský vítr – Kajutové plachetnice – Jachtklub Černá v Pošumaví

Začátek prázdnin již tradičně patří v jachtklubu Černá
v Pošumaví Mistrovství ČR dvouposádkových lodních
tříd Fireball pro dospělé a Cadet pro děti. Od 2. do
5. července budou s nimi společně závodit ještě třídy
420 a Létající Holanďan. Pro ně je to závod Českého
poháru. Všechny tyto třídy pojedou další závod hned
následující víkend 9.–10. 7. Opět je tu tedy celý týden
jachtingu!

Mistrovství Evropy
A další týden jachtingu na vrcholné úrovni je v plánu
od 20. do 28. srpna. TheCrown Cup, jak se akce nazývá,
bude postupně hostit Eurocup třídy RS500, Mistrovství
Evropy juniorské třídy RS Feva a Český pohár skifů
RS700. Pořadatelem je Jachtklub Černá v Pošumaví
a hlavním parterem této mezinárodní regaty je výrobce
sportovního oblečení pro vodáky i jachtaře česká firma
Hiko. Očekává se početná mezinárodní účast, tak
neváhejte a přijeďte se podívat!

20.–22. 8. 	The Crown Cup – Eurocup třídy RS500 – Jachtklub Černá v Pošumaví
20.–22. 8.

Jachtařská liga – Melges 24 – Windy Point, Černá v Pošumaví

25.-28. 8. 	The Crown Cup – Mistrovství Evropy třídy RS Feva a Český pohár skifů RS700 – Jachtklub
Černá v Pošumaví
3.–4. 9.
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McDonalds Cup – Optimist – Černá v Pošumaví

Více informací najdete zde:
www.sailing.cz
www.zacnisjachtingem.cz
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Penzion Výtoň nabízí
skvělou kuchyni
z lokálních surovin
Text Pavel Pechoušek

foto David Peltán

Na pravém břehu Lipna v obci Přední Výtoň provozují manželé Rolčíkovi od
loňského roku Penzion Výtoň, který nahradil část bývalého hotelu Barborka.
Hlavní dominantou penzionu na kruhovém objezdu, který sídlí ve více než
250 let staré budově, je prostorná restaurace s celkovým počtem sto míst
k sezení uvnitř i na příjemné zahrádce, kterou ocení zejména cykloturisté.

Šéfkuchařka Lucie Rolčíková se specializuje na
přípravu ne až tak typických jídel světové kuchyně
vařených z čerstvých, převážně lokálních surovin.
Největším hitem jídelníčku je skvělé malajské
Panang curry, kterému se naučila na svých
kulinářských cestách po Asii. Na menu nechybí
hovězí cheeseburger nebo chutný steak, obojí
připravováno z masa od místního řezníka. Milovníci
piva ocení výtečný hořký ležák Budvar 33 nebo
pivo Schwarzbach z pivovaru v Černé v Pošumaví.
K výběrové kávě, kterou restaurace nabízí za
bezkonkurenční cenu od 38,- Kč, si můžete vybrat
z nepřeberného množství skvělých domácích

lipenský podnikatel

dezertů, které si sama šéfkuchařka připravuje
každý den. Mezi nejoblíbenější dezerty patří
pistáciové tiramisu, karamelové věnečky nebo
cheesecake. O letních prázdninách se můžete
zastavit na domácí točenou zmrzlinu, kterou si
šéfkuchařka Lucie vyrábí sama.
Penzion disponuje čtyřmi pokoji s celkem
třinácti lůžky a je skvělým výchozím bodem v létě
na cyklo i pěší výlety po okolí, v blízkosti penzionu
se nachází veřejná písečná pláž, která v létě nabízí
nejen relax, ale je zde také možnost zapůjčit si
paddleboardy, zajistit pronájem plachetnice nebo
motorový člun.
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Hotel Maxant – maximální
zážitek z dovolené

Hotel Maxant
Frymburk 80, 382 79
www.hotelmaxant.cz
Tel.: 380 735 229

Prožijte dovolenou v hotelu Maxant ve Frymburku.
Ten svým hostům nabízí jednu velikou výhodu! Když se v něm
ubytujete, nemusíte odcházet a nebudete se v něm nikdy nudit.
Text Pavel Pechoušek Foto MAXANT

Kromě ubytování (ve dvoulůžkových, třílůžkových
i rodinných, čtyřlůžkových pokojích) je zde hostům
k dispozici restaurace, cukrárna a hlavně wellness
s bazénem, kde návštěvníci najdou vířivku, solárium,
páru, finskou saunu, šumavské bylinné lázně, masáže,
kosmetiku nebo pedikúru či manikúru. Po náročném
dni je možné si odpočinout na letní terase s lehátky.

tip na ubytování

Protože se jedná o menší rodinný hotel, své hosty
si jeho zkušení majitelé hýčkají. Den začíná snídaní,
kde host například najde čerstvě upečené koláče
i domácí, frymburské marmelády. A potom vás tu
budou celý den rozmazlovat a rozmazlovat.
Když se ale rozhodnete někam vyrazit, budete
to mít všude blízko – k vodě, cyklostezce, k převozu
i na parník. Nudit se nebudete!
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Našich 15 let na Windy
Text David Neumann

foto archiv Windy Point

Před 15 lety jsem byl pozván, abych na pláži v Černé v Pošumaví udělal
barmanskou show a míchal cocktaily na firemní akci firmy O´Neil. Jelikož jsme
s mou ženou vyrazili na toto místo o den dříve, hledali jsme za tmy pláž, která se
nenacházela ani na mapě, ani v navigaci. Po dlouhém hledání tohoto místa jsme
nakonec ulehli kdesi v písku v doprovodu mírného vánku a šplouchání vln. Ráno
jsme se probudili 20 metrů od Lipenského jezera na místě, kde jsme již 15 let.

První rok jsme na pláži postavili malý „altánek“
z OBI o rozměru 3x3 metry, pod něj jsme dali mobilní
bar, jednu ledničku a kávovar, čtyři okrasné květiny
v květináčích, pět slunečníků a deset polštářů.
Začali jsme takto na pláži míchat drinky, hrát muziku
a pořádat malé kulturní a sportovní akce. Místo mělo
už tehdy jedinečnou atmosféru a nám se splnil sen,
pracovat, trávit volný čas a spát celé léto v písku.
Prvních pár let tvořili naši klientelu hlavně
kamarádi, surfaři a jachtaři a občas někdo z okolí.
Naším cílem bylo od začátku postupně vybudovat
místo, kde se všichni budou cítit dobře a zcela
jinak, než je v ČR běžné. Windy Point prošel po
malých částech velkými proměnami jak designu, tak

celého konceptu. Dnes se považujeme za „kulturní
– sportovní – gastronomické“ centrum Lipenska
a snažíme se, aby naše pláž neztratila skvělou
atmosféru, kterou měla od samého počátku, i když
našich hostů výrazně přibylo. Tím spíše usilujeme
o to, aby Windy Point zůstal skvělým místem pro
všechny.
Letos tedy slavíme 15. výročí a budeme jej
slavit celé léto. Program je opět nabitý a už brzy se
dozvíte, jaké překvapení pro vás tento rok chystáme.
Jsme šťastní, že se můžeme s respektem
a nadšením starat o jednu z nejhezčích pláží v ČR.

ČERNÁ V POŠUMAVÍ
1. 6.—31. 8.
SUPER PLÁŽ
09:00–23:00
COCKTAIL BAR & BISTRO
GELATO & CRÊPES BAR
BEACH VOLLEYBALL
KULTURA, SPORT, ZÁBAVA

Windy
Point

22
VSTUP ZDARMA
WINDYPOINT.CZ

01/06
18/06
25/06

15:00
14:00
10:00

Dětský barevný den — koncert BibiBum ZÁBAVA
Old School Windsurfing Cup SPORT
Summer Pole Battle Freestyle SOUTĚŽ

01/07
02/07
03/07
05/07
08/07
09/07
15/07
16/07
22/07
23/07
29/07
30/07

20:00
20:00
12:00
20:00
20:00
12:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Latinas: Latin Mix TANČÍRNA
Brass Avenue KONCERT
Rauch Isotonic Beach Volleyball Tournament SPORT
Johnny & Jenny DIVADLO
Latinas: Bachata TANČÍRNA
Slack show SPORT
Latinas: Zouk TANČÍRNA
Atarés KONCERT
Salsa Escuela: Merengue TANČÍRNA
Mustang Bluesride KONCERT
Salsa Escuela: Pachanga TANČÍRNA
MoveBreakers KONCERT

05/08
06/08
07/08
12/08
13/08
19/08
20/08
26/08
27/08

20:00
20:00
12:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Salsa Escuela: Salsa TANČÍRNA
DJ Saxman DJ PARTY
Rauch Isotonic Beach Volleyball Tournament SPORT
Salsa Escuela: Cha-Cha TANČÍRNA
Travesti Show ZÁBAVA
Salsa Escuela: Afro-Latino TANČÍRNA
Submarine dEffect KONCERT
Salsa Escuela: Bachata Dominicana TANČÍRNA
Last Drink Party ROZLUČKA

Každou sobotu od 15:00 dílničky pro děti
Každou neděli od 8:00 jóga na pláži

Buďte vítáni!
Windy Point 2022 Tisk v03.indd 2
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Východočeští policisté triumfovali. Zásahová jednotka z krajského policejního ředitelství Hradec Králové ovládla v Přední Výtoni na
břehu Lipenské nádrže 25. ročník extrémního
závodu Šumaman, kterého se účastnilo 16 zásahových jednotek Policie ČR a integrovaného
záchranného systému. Náročnou 50 kilometrovou trať s devíti stanovišti zvládla pětice hájící barvy Hradce Králové v konkurenci dalších
týmů z celé ČR v suverénně nejrychlejším čase
5:38,34. Druhou v pořadí ZS Brno za sebou nechali bezmála o 27 minut. Poprvé se tak v historii tohoto extrémního závodu nějakému týmu
podařilo obhájit vítězství už popáté v řadě.
Samotný závod začínal už v šest hodin ráno,
kdy na trať vyrazilo první pětičlenné družstvo.
Poslední tým závod dokončil v sobotu v podvečer. Trat měřila 50 kilometrů a skládala se
z běhu, jízdy na kole, na raftu, lezeckých překážek a mnoha dalších disciplín, kde se prověřuje
nejen fyzická zdatnost a obratnost, ale i souhra
celého týmu a schopnost si rychle poradit.

Hradecká zásahovka
ovládla extrémní
závod Šumaman
na 50 kilometrů
Text Pavel Pechoušek Foto archiv Policie ČR

sport
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Rád fotí Lipno
z rozhledny
na Dobré Vodě

Lipensko je jeho revír. Často tudy projíždí ve služebním automobilu.
Na svůj mikrofon nahrává reportáže, které jsou k poslechu na vlnách
Českého rozhlasu.Zkušený redaktor Petr Kubát je však také skvělý
fotograf a snímky přírody a památek jsou jeho koníčkem.
Na Lipensko se tak často vrací bez mikrofonu, s fotoaparátem.

Text Pavel Pechoušek foto PETR KUBÁT

Večerní pohled na kostelík
v Želnavě od Slunečné.
Dlouhý čas expozice
zachytil jízdu auta
a zdůraznil klikatou cestu

fotograf Lipenska
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Jak dlouho už fotíte Lipensko?
Lipenské jezero a jeho okolí fotím od té doby, co
jsem se začal vážněji věnovat fotografování krajiny.
Už to bude deset let. V posledních letech je to ale
intenzivnější i díky mé práci. Pracuji totiž jako reportér
Českého rozhlasu a jednou z oblastí, kterou mám na
starosti, je právě Lipensko. Občas tak zažívám při svých
cestách různé situace a zajímavé světelné podmínky,
které mě donutí zastavit, vyfotit kompozici a zase
pokračovat dál. Spíš si ale mapuji zajímavé pohledy
a objevuji při práci nová místa. Na ně se pak vracím
v lepším čase. Buď na východ, nebo západ slunce.

Co je pro fotografa na Lipensku
nejkrásnější?
Nejkrásnější snímky krajiny vznikají za
mimořádných světelných podmínek. A ty jsou většinou
brzy ráno těsně před východem nebo po východu
slunce. Potom až večer při zlaté a modré hodince po
západu slunce. Za pravého poledne a tvrdého světla
většinou dobrá krajinářská fotka nevznikne. Zajímavé
bývá fotit Lipenské jezero těsně potom, co zamrzne,
ale na ledu ještě není sníh a není poničený bruslaři. To
se ale kvůli počasí podaří v poslední době málokdy.

Na jaký přístroj fotíte?

Zima na Lipně.
Foceno od Hůrky
směrem k Jestřábí

Od začátku jsem věrný značce Canon. Několik
let jsem fotil na digitální zrcadlovky, před rokem
jsem přešel na systémový kompakt s výměnnými
objektivy, takzvanou bezzrcadlovku. Je lehčí
a rychlejší. Často ale u sebe foťák nemám a fotím
mobilem. Dobrá fotka se dnes dá udělat i s ním.
Když máte zajímavý motiv, krásné světlo a uděláte
originální kompozici, tak i mobilem může vzniknout
malé umělecké dílo.

Co je vaší specializací?
Už od začátku svého fotografického koníčku jsem
se začal zaměřovat na krajinu a památky. Jsou v tom
dva důvody. Nechtěl jsem být fotograf univerzál, který
fotí od svateb přes plesy po nemovitosti a parky.
Rozhodl jsem se, že chci být dobrý jen v jednom
oboru, a hledal si svůj styl. Mám také velký vztah
k jihočeské krajině a hlavně k památkám. Proto mám
nejradši fotky, kde jsou v krajině třeba boží muka,
kostelík na obzoru, netradiční pohledy na známé
hrady a zámky.

Jaká máte na Lipensku oblíbená místa?
Rozhodně ta v horní části jezera. Konkrétně v okolí
Želnavy. Tam se často vracím a mám už takovou svoji
sérii proměn tohoto místa směrem od Slunečné. Mám
rád slepá ramena a meandry před nádrží, Teplou
Vltavu u Dobré a Pěkné. V poslední době jsem si
oblíbil Horní Planou hlavně kvůli nové rozhledně na
Dobré Vodě, odkud jsou zajímavé pohledy na jezero,
ale při dobré viditelnosti se odtud dají pěkně fotit
také Alpy. Pak mám taky hodně rád úsek za hrází,
Čertovy proudy i okolí Vyššího Brodu, kde jsou třeba
nádherné vodopády svatého Wolfganga.

Kde si vaše fotografie můžeme
prohlédnout?
Většinu publikuji na svých webových stránkách
www.petrkubat.cz. Pak samozřejmě na sociálních
sítích. Mé snímky vycházejí také v různých časopisech
a magazínech nebo v knihách o památkách.

fotograf Lipenska

Petr Kubát
•	39 let
•	České Budějovice
•	reportér Českého rozhlasu, fotograf
krajiny a památek, muzikant
Okouzluje mě hlavně krása jihočeské
přírody a architektonické bohatství, které
nám zanechali naši předkové. Proto
nejraději fotografuji historická města,
hrady, zámky, kostely, kapličky, boží
muka a jiné památky v krajině. Druhým
velkým koníčkem je hudba. Aktuálně hraji
na elektrickou kytaru v blues-rockové
kapele Mustang Bluesride. S předchozími
skupinami In Memory a Potrubí jsem
vydal několik alb. Už od dětství rád
čtu beletrii, hlavu si nejlépe vyčistím
jízdou na kole. S rodinou žiji v Českých
Budějovicích, s manželkou Kateřinou
mám syna Lukáše a dceru Elišku.

Lipno jako od Moneta.
Mráz vytvořil zajímavé
obrazce na zamrzlé hladině.
Foceno z rozhledny v Horní Plané.

Pohled na Lipenské jezero
od Černé v Pošumaví
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Pasečná – Místo,
kde se zastavil čas
a tajemná krajina
má léčivou moc
Text Sabina Černá FOTO Kamila Sušanková, Lukáš Matocha

Představte si tajuplný kout Šumavy, kde potkáte jen málo lidí, ale zato vám
cestu zkříží staré strážní hrady, tajemné mokřady, hluboké lesy i různé druhy
zvířat. Občas narazíte na zapomenutý křížek podél zaniklé obchodní stezky
a na některých místech se vám otevře takový výhled na Alpy, že se prostě
musíte zastavit a jen v tichosti zírat... Že takové místo existuje jen v pohádkách?
Ale kdeže, najdete ho v okolí obce Pasečná, jen kousíček od Lipna.
Jedním z výletních cílů je okoulující
kaplička s léčivou studánkou
Hraniční kámen
z roku 1788 hlídá
tuto krajinu
navzdory zubu
času

Mezi lipenskou přehradou a státní hranicí s Rakouskem najdete čarokrásný kus země. A právě uprostřed
této krajiny, kterou si už dávno vzala příroda zpět a kde
je přítomnost člověka patrná jen z kamenných zídek,
které jsou připomínkou dávno zaniklých chalup, se
nachází Penzion Dobík, jehož noví majitelé si nechtějí
tenhle kousek ráje nechávat jen pro sebe a poodhalují
návštěvníkům jeho tajemnou krásu.
Někteří z vás se o kouzlu Pasečné přesvědčili již
v zimní sezóně, kdy tady právě majitelé penzionu vytyčili a udržovali několik nových běžkařských tras, díky
kterým se toto nespoutané místo více přiblížilo turistům. Ale abyste nemuseli čekat do zimy, připravili si
pro vás několik perfektních výletních tras pro pěší i pro
cyklisty, které si můžete užít od jara až do podzimu.

tip na výlet

A teď už zavřete oči a představte si, jak se necháte
geniem loci okolní krajiny přenést zpět v čase do
dob, kdy starou obchodní cestu lemovaly obrovské
hraniční kameny...
Ostatně jeden z roku 1788 potkáte, až se vypravíte
na výlet „Za svatou vodou“, což je nenáročný pěší
okruh ke kouzelné rakouské kapličce s léčivou
studánkou a pak dál lesem podél státních hranic.
Cestou si vychutnáte procházku po cestách i volnou
krajinou a samozřejmě nebudou chybět úchvatné
výhledy na panorama Alp.
Najdete tady léčivé ticho a všudypřítomný klid. Ale
až se toho nasytíte a zatoužíte po lidské společnosti,
zastavte se v bistru Pasečná. Jeho zahrádka se
během slunečných dní otřásá dobrou náladou cyklistů i turistů, dostanete tady správně načepované
pivo i výběrovou kávu a obsluha vám ráda dá tip na
další výlet. A když vám to nebude stačit, k dispozici
je vám celý areál penzionu, kde se můžete nejenom
ubytovat, ale klidně tady jen nechat auto na parkovišti,
ochutnat nějakou dobrotu v restauraci nebo si večer
popovídat při skleničce o místní historii.
Ale pozor, podmanivá krása této krajiny je vysoce
návyková. Ať už se na Pasečnou vydáte v jakémkoliv
ročním období a ať už tady strávíte pár hodin, nebo
klidně celý týden, tenhle zapomenutý kousek světa
vás chytí za srdce.

Při toulkách krajinou narazíte na četné
mokřady a další tajemné vodní plochy
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Animace pro děti
v Království lesa
červenec a srpen
každý den od 11.00 do 15.00
Chybět nebude ani Lišák FOX!

www.kralovstvilesa.cz

Poštovní muzeum
ve Vyšším Brodě
Text a foto převzato z www.postovnimuzeum.cz

Snad každý návštěvník Lipenska zná Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě.
Alespoň zvenčí. Ne každý však byl uvnitř a viděl skvostný Závišův kříž, který
je svou hodnotou roven korunovačním klenotům, hrobky Rožmberků nebo
věhlasnou klášterní knihovnu. Ještě o něco méně návštěvníků pak zavítá
do útrob Poštovního muzea, které je rovněž v prostorách kláštera. Nicméně
Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě je naprosto unikátní a bezesporu si zaslouží
vaši návštěvu. Poznáte při ní pošty od 16. století do současnosti. V muzeu
před vámi opět ožijí poštovní služebny a úřadovny, rozjedou se vozy s dopisy
a balíky, začnou svištět razítka. Rozřinčí se prastaré telegrafy. Následující
kapitolky jsou jen malou ochutnávkou toho, co zde můžete vidět.

Telekomunikace - telegrafní, dálnopisné
a telefonní přístroje
V této části muzejní sbírky uvidíte předměty,
které byly vyrobeny v Československu, Rakousku,
Německu, Velké Británii, Polsku a v Sovětském
Svazu. K nejstarším předmětům patří Morseovy rycí
i barvopisné telegrafní přístroje používané u nás
od roku 1850 do počátku padesátých let 20. století
a vyráběné firmami Czeija-Nissl nebo Štěpánek
Pardubice. Počátky telegrafu dokumentuje replika
Bain-Ecklingova zvonkového telegrafu, přístroje
nasazeného v roce 1847 na první telegrafní trať
v našich zemích z Vídně do Brna. Dálnopisnou techniku, jež se u nás začala uplatňovat až ve třicátých
letech 20. století, zastupuje řada strojů od firem
Siemens, Lorenz, Creed i novější výrobky východoněmecké firmy RFT a brněnské Zbrojovky, včetně
typu T 100.

Poštovní výstroj
Sbírka obsahuje předměty používané poštovními
úředníky, správci, postilióny, posly, doručovateli
a dalšími při výkonu každodenní služby a sloužící pro
vyznačení jejich hodnostního a profesního zařazení.
Jde vesměs o malé, ale velice důležité předměty,
bez nichž se žádný poštovní zaměstnanec neobešel. Jejich časté používání a nošení se nezřídka
proměnilo v tradiční symbol, který bezpečně identifikoval toho kterého poštovního zaměstnance.

zajímavost

Nejznámější jsou poštovní trubky. Vznikly z volských
rohů a postupně se staly nedílnou součástí výstroje
jízdních poslů a postiliónů (vozků). Tento symbol poštovnictví nebyl samoúčelným doplňkem, ale naopak
sloužil velice praktickým účelům. Smluvenými různě
znějícími signály dávali kurýři a vozkové před příjezdem k poštovní stanici či úřadu tamnímu personálu na vědomí, že má připravit poštovní koně
k přepřahání (i jejich počet), listovní vaky k naložení
a cestující vyzývali, aby se připravili k odjezdu.

Poštovní štíty
Poštovní stanice a úřady se začaly označovat
vývěsními štíty již v 16. století. Největší část této
části sbírky tvoří štíty z poštovních stanic, listovních
sběren, poštovních úřadů a poštoven z 2. poloviny
19. století. Šlo většinou o dřevěné nebo plechové
štíty ve tvaru státního znaku monarchie – rakouského
dvouhlavého orla. Od osmdesátých let 19. století získaly unifikovanou podobu. Zprvu výhradně německé
názvy služeben postupně nahrazovala dvojjazyčná
německo-česká označení. Po sloučení poštovní
a telegrafní správy v roce 1883 se poštovní úřady
s telegrafní službou opatřovaly štíty s nápisem K. und
K. Post undTelegrafenAmt / C. k. Poštovní a telegrafní
úřad. S dalším rozšířením poskytovaných služeb se
nápis doplňoval o jejich vyznačení – tedy telefonní
hovorna, sběrna poštovního úřadu spořitelního apod.
Od devadesátých let 19. století se objevovaly plechové smaltované štíty oválného tvaru.

Postiliónský roh
Rakouský poštovní štít plechový
Ručně malovaný poštovní štít ve tvaru dvouhlavého
císařského orla vyrobený ze stříhaného plechu.
Pod ním umístěn dvoujazyčný nápis: K.K. POSTAMT
- 2. C.K. POŠTOVNÍ ÚŘAD – 2, po roce 1880.

Dopravní prostředky
Pro mnohé je to nejimpozantnější část muzea.
Předměty v této sbírce pocházejí z území Čech,
Moravy, Slezska, Rakouska, Itálie, Anglie a Německa.
Počtem 26 kusů dopravních prostředků, které byly
tahány koňmi, patří v současnosti k největším
muzejním sbírkám toho druhu v České republice. Jde
zejména o vozy, kočáry a saně v časovém rozpětí
od druhé poloviny 18. století do první poloviny

Klasický příklad rakouského postiliónského
rohu z 19. stol., kterým se dávala různá znamení
k otevření městských bran, k výstraze ostatním
vozům na silnici, k přivolání pomoci v nouzi, k příjezdu a odjezdu pošty, k přepřahání apod.

20. století. Základ byl dán nákupem pozůstalosti po
žambereckém poštmistrovi Kamilu Schopfovi v roce
1926. Nejreprezentativnější kusy představují kočár
typu landauer se stahovací střechou z majetku Schwarzenberků a později Valdštejnů, vyrobený v první
třetině 19. století londýnskými firmami Barker&Co.
a Thrupp, a kočár typu berlingot rakouského císaře
Ferdinanda I., který používal po své abdikaci v roce
1848 během dlouholetého pražského pobytu.
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Rožmitál na Šumavě
a jeho barokní kaple
na zázračném prameni

tip na výlet
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Text A foto JIŘÍ MÁNEK

Znak města

Jedním z příjemných pěších, ale i cyklistických výletů z Rožmberka nad Vltavou
je výlet do Rožmitálu na Šumavě. A zde po křížové cestě k barokní kapli Panny
Marie. Rožmitál byl historicky významným místem, které se v posledním desetiletí
opět rozvíjí. Proto jeho kouzlo objevují nejenom místní, rožmberští, krumlovští,
ale i chalupáři a turisté přijíždějící na Lipensko. Tak si ho nenechte ujít ani vy.

Jedním z doporučených výletů z turisticky
rušného letního Lipenska je určitě návštěva obce
Rožmitál na Šumavě. Leží na modré turistické
značce, která vás sem pěšky dovede z Rožmberka
nad Vltavou (7 km lesem z Rožmberku), nebo
na cyklotrasách číslo 1188 Vltavská a 1277
Rožmberské dědictví. Obec je v posledním
desetiletí krásně udržovaná, a i když leží opodál
rušné lipenské oblasti, bezesporu stojí za návštěvu.
Nyní se můžete seznámit z jeho stručnou historií
a s několika hlavními důvody k návštěvě.

První zmínka o Rožmitálu pochází z roku
1259
Rožmitál na Šumavě byl založen v polovině
13. století Vokem z Rožmberka v souvislosti
s budováním hradu v Rožmberku nad Vltavou.
Stejně jako název hradu (Rosenberg) i jméno
osady (Rosental) je odvozeno ze znaku pětilisté
růže z erbu jejich zakladatele. Rožmitál byl založen
proto, aby se stal tržní osadou pro hrad Rožmberk,
jehož podhradí tehdy nebylo k tomuto účelu
údajně dostatečně vhodné. K založení osady bylo

Zajímavosti k návštěvě:
u	Kostel

Nanebevzetí Panny Marie

Symboly hornické
činnosti se dostaly
i do znaku městečka.
Pětilistá růže na
stříbrném podkladě
vyjadřovala poddanský
vztah Rožmitálu
k Rožmberkům, půlměsíc a hvězda
symbolizují těžbu stříbra.

vybráno příhodné místo při staré obchodní cestě
z Horních Rakous do Čech. Jednou z historických
zajímavostí je i to, že v roce 1463 získalo městečko
privilegium krále Jiřího z Poděbrad, podle kterého
se zde mohly každou sobotu pořádat trhy a jednou
ročně výroční trh. Rožmitál byl tehdy v panství
Rožmberk jediným městečkem, kterému toto bylo
umožněno.

Vývoj názvu obce
Jméno Rosenthal bylo odvozeno od
pětilisté růže, již měli Rožmberkové ve
znaku. Proto zde byla i snaha pěstovat
růže a název pak znamená Růžové údolí.

Hospodářský rozvoj Rožmitálu v 16. století pivo a stříbro
V 16. století bylo městečko střediskem velkého
rychtářství, k němuž patřily okolní vsi Hněvanov,
Sedlíkov, Třešňovice, Havlov, Močerady, Jistebník
a Čeřín. Velmi důležitá byla pro Rožmitál privilegia
týkající se vaření piva. To zajišťovalo zdroj
příjmů do obecní pokladny. Vařit pivo v obecním
pivovaru zde dovolil Vilém z Rožmberka listinou
z 9. dubna 1555. Jeho prosperitu pak zajistil
přidělením dvaceti vesnic v okolí, kterým nařídil,
aby rožmitálské pivo kupovaly. Tato výsada
však nebyla zadarmo. Z každého vědra piva se
rožmberské vrchnosti musela platit daň.

•	1259 – Rosenthal
•	1379 – Rosentallad
•	1490 – Rožmitál
•	1848 – Rožmitál, Rosenthal

V 16. století byl Rožmitál také ohrazen hradební
zdí a měl dvě brány, Horní a Dolní. Ani jednu zde
již nenajdete. Dolní brána byla zbořena roku 1870
a o 10 let později po požáru došlo k demolici
i Horní brány. Před polovinou 16. století byl
u Rožmitálu otevřen důl Sv. Ondřeje na těžbu
stříbrné rudy. Rožmberky byla do těžby vkládána
velká naděje, a proto se symboly hornické činnosti
dostaly i do znaku městečka. Pětilistá růže na
stříbrném podkladě vyjadřovala poddanský vztah
Rožmitálu k Rožmberkům, půlměsíc a hvězda pak
symbolizovaly těžbu stříbra.

u

 oží Muka – před hřbitovní zdí z r. 1521 –
B
kamenný sloup 4,25 m vysoký s figurální
plastikou

u

 ousoší Sv. Jana Nepomuckého – na náměstí
S
z poloviny 18. století

u

Dům č.p. 39 s hospodářským dvorem

u

Barokní kaple na zázračném prameni nad obcí

Barokní kaple na zázračném prameni

u

Křížová cesta k barokní kapli

u

Tvrz Michnice

V roce 1614 byl vodou ze studánky nad obcí
zázračně uzdraven občan Kabauer. Proto byla
v letech 1650–1653 u této studánky s léčivou
vodou založena kaple Panny Marie. K té pak
chodila procesí. V letech 1732–1733 byl na
místě kaple postaven barokní kostelík s kopulí
a lucernou, nad níž byla cibulovitá báň. Kostelní

u	Památník

padlým z 1. světové války
– na náměstí

u

Muzeum telegrafu, telefonu a rádia

u

Připravované muzeum hasičského sboru

tip na výlet

zvon z roku 1700 odlil M. Schober z Lince. Od roku
1752 stály v kostele i varhany od B. F. Semráda
ze Sedlce.
Ještě v 50. letech 20. století byl kostel
v pořádku. Po roce 1959 začaly do kostela
lézt děti, které varhany rozebíraly a části
pohazovaly po okolí, později se k ničení připojili
další lidé. Postupně se proměnil v ruinu. Bez
střechy, s poničenými zdmi, na kterých rostly již
několikametrové stromy. V roce 2012 rozhodlo
zastupitelstvo obce Rožmitál na Šumavě, že obec
kostel opraví, a tak byly v létě 2013 vykáceny
stromy rostoucí v blízkém okolí, opravena
příjezdová cesta a kostelík byl zastřešen. Ke
kostelu vede ze vsi křížová cesta tvořená 12
kamennými kapličkami a dvěma zděnými kaplemi
(13. a 14. zastavení). Dnes je zde možné spočinout
a kochat se výhledem přes opravenou stavbu na
obec. Historická fota kaple a její obnovy je možné
najít na webu www.znicenekostely.cz.
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Vojenské lesy splavily
opraveným Želnavským
smykem po 61 letech dříví
Text Jan sotona, simona kutláková foto jan sotona

Vojenské lesy a statky (VLS) po více než šedesáti letech opět plavily dříví na
Želnavském smyku, který spojuje Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou.
Ukázková plavba pro veřejnost byla oslavou završení rekonstrukce této
šumavské vodní cesty, která trvala tři roky a vrátila tuto národní technickou
památku zpět do šumavské krajiny.

Želnavský smyk spojoval v letech 1887 až 1961
Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou. Díky
němu si Schwarzenberský plavební kanál udržel svůj
význam i poté, co na konci devatenáctého století
přestala fungovat Vídeňská plavba s palivovým
dřívím. Smykem se přepravovalo dřevo z lesů
k Vltavě, aby se dostalo na pražský či německý trh.
Kanál se smykem umožňoval plavit po úpravách
následně také konstrukční dříví o délce přesahující
dvacet metrů. Klády v korytu dosahovaly v některých
místech i rychlosti až šedesát kilometrů za hodinu.
„Schwarzenberský plavební kanál s Želnavským
smykem je významnou šumavskou technickou
památkou, která je také kusem historie našeho
podniku, protože Vojenské lesy a statky byly po
druhé světové válce posledním provozovatelem
soustavy vodních cest. Posledních 2300 kubíků

zajímavost

dříví jsme tudy dopravili na překladiště v Želnavě
v březnu 1961,“ řekl během slavnostního dne ředitel
VLS Roman Vohradský.
V současnosti bude kanál fungovat především
jako památka, Vojenské lesy navíc vodní cestu využijí
k zavlažování své podnikové lesní školky, která se
nachází v blízkosti spodní části smyku. „Plánujeme,
že během hlavní turistické sezóny zde budeme dělat
pro veřejnost ukázky plavení,“ dodal ředitel VLS.
V rámci slavnostního plavení k dokončení
rekonstrukce VLS na asi kilometrovém úseku smyku
splavily dvoumetrové a pětimetrové klády. Součástí
programu byla také přednáška o Schwarzenberském
plavebním kanálu, folklórní vystoupení, koncert
mysliveckých trubačů, prezentace vodních
záchranářů z Lipna a program lesní pedagogiky
pro děti.

Želnavský smyk po ukončení plavby v roce
1961 stejně jako Schwarzenberský plavební kanál
desetiletí jen chátral. V roce 2018 však na jeho
rekonstrukci získaly VLS podporu z evropských
strukturálních fondů a rok nato zahájil státní podnik
opravy. V rámci rekonstrukce bylo nezbytné vyčistit
a opravit téměř čtyřkilometrové koryto této vodní
cesty. Na asi kilometrovém úseku nahradili lesníci
VLS původní kanál přesnou jeho replikou, protože
zde chybělo kamenné opevnění koryta. Přesné
kopie žulových desek nechal podnik vyrobit
v Rakousku.
Součástí širšího projektu, v rámci kterého
byl Želnavský smyk zrekonstruován, je také
dokončení rekonstrukce posledního úseku
Schwarzenberského plavebního kanálu na české
straně mezi Růžovým vrchem a státní hranicí
v oblasti přírodní rezervace Otovský potok. Na
rakouské straně pak byla vybudována stezka po
povalových chodnících, zpřístupňující přírodní
lokalitu Bavorská niva.
Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg
V-A Rakousko Česká republika (www.at-cz.eu),
vyžádal si celkové náklady 3.666.248,60 EUR
(alokované prostředky EFRR: 85%).
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Unikátní snímky Lipenska
fotí Kamarád i několik
měsíců. vlastnoručně
vyrobeným objektivem
Text Pavel Pechoušek foto LADISLAV KAMARÁD

Ladislav Kamarád je jedinečný fotograf. Jeho snímky jsou
umělecká díla, často složená z několika stovek a občas
i tisícovek záběrů poskládaných do skvostných panoramat.
Někdy fotí s objektivy, které prošly jeho vlastním „tuningem“,
či dokonce objektivy, které si vlastnoručně vyrobil. Jednu
fotografii zpracovává mnoho dní, ale někdy i několik měsíců.
Nedivte se, jeho datově„nejkomplikovanější“ panorama je
složeno z 24 tisíc jednotlivých expozic.

Panorama Watzmann

fotograf Lipenska

Ladislav Kamarád (*1963)
•	Fotograf a horolezec
•	fotografie v extrémních podmínkách,
titul MASTER QEP (který již ale 3 roky
nepoužívá).
•	Motto: „Svými fotografiemi se snažím
vytvářet „okna do ztracených světů“.
Jsou to velké „hologramy“, které vás
vtahují dovnitř – nic vám nepřekáží a vy
náhle, zcela nerušeně, vstupujete do
iluze.“
VZDĚLÁNÍ A PRAXE:
•	Přírodovědné obory, fyzika, astronomie
•	Od roku 1990 působí jako fotograf na
volné noze.
•	Člen Syndikátu novinářů ČR a bývalý
člen Asociace Profesionálních fotografů
(z osobních důvodů jsem odcamcaď po
13 letech odešel...)
SPECIALIZACE:
•	Fotografie přírody a krajiny, často
v extrémních podmínkách
•	Původně (cca od roku 1980) klasická
černobílá fotografie, nyní digitální
zpracování obrazu.
•	Vlastní DTP studio splňující nejvyšší
profesionální nároky.
•	Snímky si sám skenuje. Dnes již
používá digitální techniku a upravuje
v elektronické podobě pro další
použití včetně tisku na vlastním
velkoformátovém plotru.
•	Každoročně vydává exkluzivní autorský
kalendář (hlavně pro firmy a stálé
klienty).
ZAJÍMAVOST:
•	Zřejmě jediný, kdo fotografoval se
středním formátem (Hasselblad
503cx, 501cm) ve výšce nad 8000 m
bez použití umělého kyslíku a bez
pomoci výškových nosičů. Dvě zdolané
osmitisícovky: Cho Oyu (8201m, 1994)
a Gasherbrum II (8034m, 1997).
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Kde si vaše fotografie můžeme
prohlédnout?
Na webových stránkách www.horolezec.cz
a také něco na Fakebooku či Instagramu (úsměv).
Poslední výstavu velkoformátových obrazů jsem
měl roku 2009 na Staroměstské radnici v Praze,
návštěvnost překročila 20 tisíc lidí.

Vaše fotografie jsou uměleckým dílem.
Jaký je proces vzniku velkoformátových
snímků?

Panorama Dachstein

Jak dlouho už fotíte Lipensko?
Použil bych zde spíše výraz „Lipensko a jeho širší
okolí“. Nijak se nespecializuji na konkrétní lokality
a mé fotografické krajinářské projekty umisťuji tam,
kde očekávám, že se terén a potenciální světelné
podmínky alespoň přiblíží mým představám a umožní
mi, byť třeba až na desátý pokus, dotáhnout dílo do
zdárného konce. Tedy po všech stránkách doladěný,
působivý velkoformátový fotografický obraz o velmi
vysokém rozlišení. Konkrétně na Šumavě jsem fotil
ještě na film (Hasselblad) přibližně od roku 1998,
na digitál pak hlavně astrofotografii od roku 2009.
Ale třeba Alpy z Kleti jsem fotil již roku 1983, tehdy
na vlastnoručně senzibilizovaný film ORWO NP 15
v roztoku kryptocyaninu v oblasti infračerveného
spektra. Pentacon Six, Zeiss Fernobjektiv 500mm,
ale také přes 4500 mm refraktor v kopuli hvězdárny
na Kleti.

Na jaký přístroj fotíte?
„Přístrojů“ mám mnoho a k tomu asi 200
různých objektivů o ohniskové vzdálenosti 11–2000
mm, z nichž je mnoho vlastnoručně vyrobených, či
zásadně opticky a mechanicky upravených. Dříve
jsem používal analogový Hasselblad V System, se
kterým jsem mimo jiné zdolal dvě osmitisícovky
a mnoho vrcholů sedmitisícových a nižších, dnes
jsem bohužel též sklouznul k bazmekům digimrdím
(úsměv). Konkrétně nejvíce využívám Sony A7r IV na

fotograf Lipenska

standardní spektrum, modifikovaný Canon 6D první
verze na astrofoto a Panasonic S1 r modifikovaný na
Full Spectrum 280 – 1100 mm pro UV a IR fotografii
(viz Pano Dachstein IR).

Co je vaší specializací?
Krajinářská fotografie obecně, kterou se již
více než 25 let živím. Komerci ani workšoupy
neprovozuji, neb mne stále naštěstí dobře uživí
pouze a jen moje volná tvorba (úsměv).

O tom by se dala napsat celá kniha. Vzhledem
k tomu, že jsem perfekcionista a odmítám
fotit „balast“, tak mám docela velký problém
a honičku nafotit za rok dvanáct fotografií na
další vydání mého exkluzivního kalendáře. Tyto
fotografie samozřejmě nefotím kvůli zmíněnému
kalendáři, ale coby „volnou tvorbu“, která mne
musí uživit. Je nutné být neustále „ve střehu“,
sledovat vývoj počasí na vytipovaných lokalitách
a poté, co předpověď nevyjde, tak s naštváním
oželet probdělou noc a třeba zbytečně najetých
400 kilometrů. Však ono to možná na desátý
pokus vyjde, pokud opět nezasáhne „Mrak Kurvič“
vznikající v oblastech s vysokou koncentrací
„volných dementionů“ (smích). No a když se mi
konečně povede „nasbírat“ použitelná data,
typicky okolo 250 – 500 GB, tak poté následuje
start „Temelínu III“, tak říkám mému nadupanému
compu, a několik dnů až týdnů postprocesu na
jediné fotografii panoramatu. Zatím moje „datově
nejkomplikovanější“ panorama je složeno ze
24 tisíc jednotlivých expozic.

Jaká máte na Lipensku oblíbená místa?
Prostě a jen mne párkrát osud zavál fotit krajinu
či hvězdnou oblohu, neb Šumava má zatím nejnižší
světelné znečištění v česku, právě na Šumavu.
Někdy v roce 1998 jsem fotil Boubínský prales či
podzimní náladovky na cestě mezi Horní Planou
a Sušicí. Na astrofotografii je ideální okolí obce
Keply. Naposledy jsem fotil Alpy z Třístoličníku vloni
v říjnu. Nyní již druhý rok pracuji na velkém nočním
panoramatu v oblasti Zhůří, v širokém záběru
složeném z několika set záběrů je hlavním motivem
Křemelná s obloukem Mléčné dráhy. Co mne ale
těžce frustruje a odrazuje od focení v NP Šumava,
je nesmyslný a šikanózní zákaz parkování mezi 22.
hodinou večerní a sedmou hodinou ranní. K tomu,
abych udělal působivou a hodnotnou fotografii,
musím, zvláště v létě, zaparkovat již někdy okolo
třetí hodiny ranní, abych se stihnul do svítání dostat
na lokalitu!

Orion. Ostrý

Chalupská slať
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Vltava RUn – Běh,
který prohlubuje
vztah k české krajině

sport
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Text Michal Večeřa foto Vltava Run

„Zažil jsem i maraton v New Yorku… ale když ráno běžíte šumavským lesem,
všude mlha, prosvítá slunce, přes cestu přeběhne srnka, semtam zaprší – to je
opravdová nádhera běhu Českem,” popisuje jeden ze závodníků.

V roce 2011 se vrátila parta běžeckých
nadšenců z amerického Oregonu se společným
zážitkem. Zaběhli si velký štafetový závod, jehož
trasa vede od ikonického vrcholu Mount Hood až
po pláže Tichého oceánu. „Kluci přijeli nadšení, že
viděli na trase kus krásné přírody v místech, kam
by se jinak nedostali. A to bychom nebyli my, aby
se nespustila živá debata: pojďme taky ukázat
běžcům krásy Česka!“ vzpomíná Květa Látalová.
Tým kolegů z běžecké speciálky Top4Running
začal vymýšlet trasu pro závod, jehož organizaci
dostala Květa na starost a dělá to dodnes. Tedy
celou jednu dekádu, která už uběhla od založení
závodu Vltava Run.
„Každý běžec ví, že krásná trasa je základ
zážitku. My jsme chtěli vybrat takovou, která
nejen ukáže nádhery naší přírody, ale bude se
také pojit s českým patriotismem. Proto jsme
přemýšleli: jaký je symbol naší národní hrdosti,
který protíná dostatečně velkou část krajiny, aby
vytvářel přirozenou cestu? Přece Vltava, pramenící
v panenské přírodě Šumavy – jejíž tok prochází
přes přehrady, nádherná údolí, historickými městy
i jihočeskými a středočeskými vesnicemi až do
Prahy a pak ještě dál,“ vysvětluje Květa.
Tým začal plánovat trasu štafetového běhu
dlouhou celkem 360 kilometrů rozdělenou do
36 zhruba desetikilometrových úseků – od
šumavského pramene Vltavy až do pražského

Vltava Run v číslech:
u	6krát

první cena v kategorii Závod v soutěži
TOP běh roku (vyhlašuje Český atletický svaz)

u	97

920 – počet naběhaných kilometrů za
ročník 2021, což je 2,45krát okolo zeměkoule

u	13

– počet týmů, které nevynechaly jediný
ročník

u	12

+ 12 – počet nevidomých běžců a vodičů
z nadace Leontýnka, kteří běhají Vltava Run
od roku 2015

u	Více

než 500 – počet organizátorů na trase

u	Více

než 2000 – počet šipek na trase

sport

Braníku. Zkušení běžci ale dobře věděli, že než
umožní účast závodníkům všech úrovní, je potřeba
trasu nanečisto proběhnout. „Takovým testem byl
nultý ročník v roce 2013, kterého se účastnil jeden
tým těch nejvysportovanějších běžců. Mobilní mapy
tehdy byly v plenkách, takže jsme vše plánovali
podle těch papírových. Trasa vedla celkem dost
i po silnicích a v organizačním týmu nás bylo
dva a půl. Prostě jsme si řekli: pojďme to zkusit!
Natočíme hezké video a uvidíme, jestli se k nám
připojí další nadšenci a společně vytvoříme první
ročník závodu,“ popisuje Květa úplné začátky.
Trasa byla podle ní tím prvním, co potřebovalo
doladit před zpřístupněním závodu veřejnosti. Nejen
z důvodu větší bezpečnosti, ale také silnějšího
zážitku z běhu přírodou, měla vést co nejméně po
silnicích: „Někde se jim sice nevyhnete, ale dá se to
minimalizovat – a kde je to nutné, zajistit maximální
bezpečí běžců. Co nejvíc jsme se ale snažili vést
Vltava Run lesem, přes kopce a údolí nebo po
turistických i cyklistických stezkách – postupně
jsme trasu vyladili tak, že vezme běžce na ta
nejkrásnější místa, kterými lze od pramene Vltavy
do Prahy doběhnout. Takže si zažijí Solenickou
přehradu v ranní mlze, divoký ráz Stožeckých luk
i majestátnost Rožmberka. Samozřejmě prochází
také vesnicemi, pro které je dnes už Vltava Run
každoroční společenskou událostí. Místní si postaví
stánky s párkem v rohlíku nebo dokonce opékají

sele, jako je tomu například ve Věžovaté Pláni, kde
to vypadá jako o posvícení.”
S jednotlivými vesnicemi a městečky také
probíhá každoroční spolupráce na organizaci
závodu, pro který je potřeba zajistit stanoviště
pro předávky štafety. „Chceme, aby Vltava Run
podporoval komunity v místech, kudy se běží.
Některé jiné závody mají organizační týmy, které
se během závodu přesouvají, ale my jsme zapojili
místní. Nebylo sice jednoduché sehnat lidi na celou
trasu, protože nikde není například seznam všech
sborů dobrovolných hasičů. Takže nezbývalo, než
obvolat jednu obec po druhé. Ale stálo to za to,
protože dnes máme tým více než 500 skvělých
pomocníků, jejichž práce se každý rok jen zlepšuje
– a také je rádi za práci oceníme,“ pochvaluje si
Květa.
Počet přihlášených týmů postupně vyrostl z 34
v roce 2014 až na letošních 310 a stále přibývá
i těch firemních, které mají Vltava Run jako skvělou
možnost teambuildingu. Při počtu až 12 běžců na
tým to znamená 3720 lidí. Kromě hezké trasy
a bezpečnosti je důležité zajistit také logistiku
celého závodu, aby vše běželo hladce. „Jednak

proto, aby se nám někde neutvořil špunt, třeba
kvůli tomu, že někdo běží moc rychle a příliš brzy
dorazí k předávce. Kvůli tomu máme před každým
ročníkem živou komunikaci s kapitány týmů,
abychom jim vysvětlili vše potřebné.”
Letošní běh je za námi, ale celý organizátorský
tým už pilně připravuje jubilejní desátý ročník,
který se poběží 13. - 14. května 2023. Těšíme se
na shledání!
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KORZO LIPNO
Text A FOTO LIPNO KORZO

Krásné nové ubytování KORZO Lipno se nachází v samém srdci Lipna nad
Vltavou, v bezprostřední blízkosti hlavní promenády s restauracemi, útulnými
kavárnami a obchody, pouhých 300 metrů od jezera, 500 metrů od Skiareálu
Lipno a 2 km od vrcholu Stezky korunami stromů.
..

KAVÁRNA KORZO COFFEE & WINE
Součástí resortu KORZO LIPNO je i stylová
kavárna KORZO COFFEE & WINE s vlastní
výběrovou kávou namíchanou a upraženou
přesně podle vašich potřeb. Samozřejmostí
jsou i skvělé zákusky a dorty. Celý koncept je
postaven na maximálním pohodlí a relaxaci.

Místo je ideální pro rodiny s dětmi, milovníky
přírody, in-line bruslení, cyklisty nebo turistiky.
Resort nabízí pestrou škálu apartmánů od nejmenších ideálních pro páry, až po velké rodinné
apartmány se zahradou a saunou. V apartmánech
jsou připraveny kompletně vybavené kuchyně
(v některých apartmánech je myčka na nádobí),

lipenský podnikatel

trouby, indukční desky, lednice, varné konvice
a digestoře. V apartmánech je k dispozici Wi-Fi
zdarma. Apartmány jsou vybaveny i terasou, která
je ideálním místem na posezení u skleničky vína
s krásným výhledem na jezero Lipno. Zastávka
skibusu lišáka Foxe je přímo před recepcí a svoz
skibusem až ke sjezdovce a zpět je zdarma.
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Šumava od Vyššího
Brodu po Stožec
ve znamení kolejí
Text Pavel Kosmata foto archiv Pavla Kosmaty

Víte, co spojuje turisticky oblíbenou oblast od Vyššího Brodu po Stožec kromě
pásu pohraničních hor? Samozřejmě řeka Vltava, to ví přece každý. Ale pokud
se podél jejích stříbřitých vod vydáte, pak si nemůžete nevšimnout kolejí, které
vás budou provázet téměř po celou cestu. Ano je tomu tak. Již více než 120 let
je tomu od doby, kdy v těchto končinách zahoukal první vlak. A různé vlaky patří
neodmyslitelně ke zdejšímu koloritu dodnes.

zajímavost
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Ale vezměme to hezky zeměpisně popořádku.
Hned první trať, o které se zmíníme, je technickým
unikátem. Trať Rybník – Lipno nad Vltavou, kterou
najdete v jízdním řádu pod číslem 195, je totiž
pravověrnou lokálkou, plnou oblouků a odlehlých
zastávek, ale na rozdíl od většiny podobných tratí
je od svého počátku elektrifikována! Vděčíme
za to technickým vizionářům Františku Křižíkovi
a majiteli loučovických papíren Arnoštu Porákovi,
kteří si v roce 1911 prosadili, aby nově budovaná
železnice, která měla sloužit přepravě dřeva ze
zdejších hustých lesů a produktů papírny, nebyla
parní, jak bylo v tehdejší době obvyklé, ale aby byly
vlaky poháněné elektřinou vyráběnou v elektrárně
patřící vyšebrodskému klášteru. Tak se také stalo
a elektrické vlaky jezdí po zdejší trati dodnes. Ne
však již historické Křižíkovy elektrické vozy, tak
trochu připomínající tramvaje, ale typické patrové
vagony a brzy již i zcela moderní elektrické jednotky
RegioPanter, které se zde momentálně zkoušejí.
Vlaky zde již mnoho nákladu nevozí, o to více jsou
však využívány turisty. Místní průvodčí by o rozjařené
vodácké společnosti mohli vyprávět. Mezi
zajímavosti této tratě patří např. konečná stanice
Lipno nad Vltavou, jež je postavena na druhém
břehu řeky Vltavy, než bývala původně, a to kvůli
výstavbě hráze Lipenské nádrže, kterou můžete
obdivovat přímo z nástupiště. Zdejší pan „přednosta“
je studnicí historek z doby stavby přehrady. Trať
vede přímo pod bájnou Čertovou stěnou a z okna
vlaku můžete obdivovat i Čertovy proudy, které
každý rok ožívají při vodáckých závodech. Místní

www.vlakemnavylet.cz

zajímavost

www.noveudoli.eu

vlaky pak slouží k přepravě závodníků i jejich lodí.
Pokud se po trati 195 chcete svézt, pak stačí v Praze
či v Českých Budějovicích nasednout do některého
z vlaků EuroCity do Lince a vystoupit ve stanici
Rybník, kde na vás již bude čekat vlak familiárně
přezdívaný „Lipenka“.
Z Lipna až do Černé v Pošumaví musíte vzít
zavděk silnicí, neboť koleje zde zatím chybí.
To „zatím“ je uvedeno zcela záměrně. Ve zdejší
turisty a rekreanty extrémně využívané oblasti by
se totiž železnice náramně hodila. Koneckonců se
o takzvané Šumavské elektrické dráze již léta hovoří
a vzniklo již několik záměrů a projektů na její zřízení.
Inu snad se někdy podaří, že vlakový rozhlas bude
hlásit: „příští stanice Frymburk!“
Ale už jsme v Černé v Pošumaví a stačí přejet
vody tzv. Malého Lipna, třeba po zdejší komfortní
cyklostezce, a nemůžete přehlédnout typickou
nádražní budovu. Zdejší stanice leží na trati číslo
194 České Budějovice – Černý Kříž a my vás zveme
na vyjížďku některým ze spojů, které zde jezdí
každé dvě hodiny a které vás od břehů Lipna, v létě
kypících ruchem, dovezou až do lůna panenské
přírody. Vlaky totiž po této trati jezdí přímo do
Národního parku Šumava. Ale nepředbíhejme.
Nejdříve musíme zastavit v Horní Plané, rodišti
slavného šumavského spisovatele Adalberta Stiftera.
Pokud se vám zdejší nádraží zdá trochu jiné, než
byste na lokálce čekali, tak se nemýlíte. Původní
stanice Horní Planá se totiž nachází pod hladinou
Lipenského jezera a kvůli jeho stavbě musela být
dráha přesunuta o kus dále. Máte-li zvídavého

www.cd.cz

www.gwtr.cz

www.npsumava.cz

a dobrodružného ducha, můžete z vlaku vystoupit
a podívat se na druhý břeh jezera. Přístaviště přívozu
je totiž na dohled a jihočeské „moře“ vás odmění
nezapomenutelnými výhledy. Náš vlak ale uhání
dále a brzy jeho kola zaduní nad lipenskými vodami
u Nové Pece. Přehradní nádrž už je zde docela úzká
a hraniční hřeben, korunovaný nejvyšší horou české
Šumavy – Plechým (1378 m), je téměř na dosah. Nová
Pec bývala proslulá svým plavením dřeva za použití
smyků, tedy kanálů, kterými se klády dopravovaly
ze zdejších lesů k železnici. Dnes je Nová Pec
významným letoviskem, kde si návštěvník určitě
vybere ze široké nabídky penzionů a restaurací.
Nás ale čeká nezapomenutelný zážitek. Motorák,
v létě plný turistů i jízdních kol (kola se přepravují
ve speciálních vagonech), se vnoří do lesů, luk
a rašelinišť, tak typických pro Šumavu. Krajina je
zasmušilá a místní názvy jako Smolná Pec, Mrtvý Luh
či Černý Kříž vyvolají lehké mrazení. Ne nebojte se,
pohledem na mapu zjistíte, že se zde nachází i osady
Pěkná a Dobrá. Jen seďte a těšte se pohledem na
panenský tok Vltavy, která vás doprovází. Ale to
už brzdíme na lesním nádraží Černý Kříž, kde se
připojuje trať číslo 197 z Prachatic a Volar. Pokud
se nenecháte zlákat např. populární, tzv. Vltavskou
cyklotrasou, která je oblíbená i mezi vyznavači in-line
bruslí, a vydáte se s námi na závěrečný úsek naší
cesty, pak vás brzy uvítá starobylá osada Stožec,
která bývala posledním dostupným místem před
nechvalně známou „železnou oponou“. Není bez
zajímavosti, že se zde počátkem 19. století odehrála
pravá bitva mezi pytláky a knížecími hajnými. Stožec
je ale dnes poklidným a mírumilovným místem

a určitě si vyšetřete jeden den z vašeho turistického
itineráře a navštivte slavnou dřevěnou Stožeckou
kapli, či křížovou cestu. Ale pozor! Nad kaplí každé
jaro vyvádějí svá mláďata vzácní sokoli, a tak dbejte
pokynů strážců Národního parku.
Zmínka o „železné oponě“ vás jistě upozornila,
že jsme již docela blízko hranic. Stačí již jen čtyři
kilometry jízdy podél divokého kamenitého toku
Studené Vltavy, a jakmile se les rozestoupí, musíte
se připravit k výstupu. Vlak totiž zastavuje na
konečné zastávce Nové Údolí. Ale i zde najdete
mnoho zajímavého a rozhodně se tu nebudete nudit.
Koleje tu totiž tak úplně nekončí. Plynule pokračují
ještě pár metrů dále. Na zbytcích původní železnice
do Bavorska tu díky Spolku Pošumavská jižní dráha
vzniklo malé muzeum a dokonce raritní „nejkratší
mezinárodní železnice na světě“ po které se
drezínou můžete svézt 105 metrů až do sousedního
Bavorska. Hranici tu můžete překročit i po malé
silničce, která vás zavede do kilometr vzdálené
obce Haidmühle (Borské Mlýny). Mnozí poutníci se
z Nového Údolí vydávají pěšky třeba na vyhlídkovou
horu Třístoličník (1333 m), ze které jsou často vidět
Alpy, nebo si dopřejí pěší či cyklovýlet ke slavnému
Švarcenberskému kanálu. Pokud chcete šetřit síly
či čas, tak lze na Třístoličník vyjet i německou
autobusovou linkou, která z Nového Údolí odjíždí 5x
denně. A jako třešinka na pomyslném dortu poslouží
i tradiční Šumavské léto s párou, tedy parní vlaky,
které jezdí počátkem července z Volar právě do
Nového Údolí.
Takže, už otevíráte jízdní řád? Těšíme se na vás
na kolejích od Vyššího Brodu po Stožec!
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Horní Planá má novou
rozhlednu Dobrá Voda
Text Lucie Roubínová foto Daniel Selucký

Letošní novinkou a velkým turistickým lákadlem se stala rozhledna na Dobré
Vodě v parku Adalberta Stiftera nad Horní Planou. Konstrukce rozhledny je
vysoká 37 m, nad okolními stromy ční o 5 metrů, takže parádním výhledům nic
nebrání. Rozhledna má tři podlaží, nejnižší ve výšce 26 metrů. Výhled je doslova
úchvatný a v horní části Lipenska se jedná o bezkonkurenční vyhlídku! Nabízí
pohled na jezero Lipno, okolní pohoří i část boletického vojenského prostoru.

Z rozhledny nad Horní Planou ve tvaru karafy,
která svým tvarem připomíná sklářskou historii kraje,
jsou vidět i Alpy. A pokud je spatříte, traduje se, že
do tří dnů dojde ke změně počasí.
Ke zdolání téhle železné krásky budete muset
vyjít 169 schodů s průhledem až na samé dno rozhledny. Pokud přijedete do Horní Plané, pak doporučujeme vyrazit pěšky z náměstí (zde je možné i bezplatně zaparkovat), projít okolo kostela sv. Markéty
v horní části a napojit se na velmi významnou
hornoplánskou Stifterovu stezku pojmenovanou

tip na výlet

po známém malíři, básníku a spisovateli Adalbertu
Stifterovi, který se v Horní Plané 23. října roku 1805
narodil. Projdete prastarým lesoparkem, minete
sochu jmenovaného autora a přes starobylou alej
dojdete až ke kapli Panny Marie Bolestné na Dobré
Vodě. Odtud už je to coby kamenem dohodil k naší
rozhledně. Pro ty z vás, kteří by rádi prošli Stifterovu
stezku celou, pak je možné se napojit na zelenou
turistickou značku, která vás povede zhruba 5 km
dlouhým okruhem okolo Horní Plané. Trasa končí
u muzea - Rodného domku Adalberta Stiftera.
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Po deseti letech jsme
ve skvělé kondici,
říká ředitel
vltavického Relaxu
Text Pavel Pechoušek foto archiv Wellness hotel Relax

Jeden z největších, nejnavštěvovanějších a také nejoblíbenějších hotelů na
Lipensku, Hotel Resort Relax v Dolní Vltavici letos slaví 10. narozeniny. Již
čtvrtým rokem ho vede zkušený ředitel Miroslav Magerstein. Bylo to pro
cestovní ruch velice specifické a těžké období, které popisuje v rozhovoru
pro časopis Lipensko. Na dalších řádcích najdou čtenáři časopisu zajímavé
myšlenky věnované cestovnímu ruchu, současné i covidové trendy týkající
se ubytování v hotelech či penzionech na Lipensku, přičemž ředitel
prozrazuje další plány se svým jedinečným hotelovým resortem.

V jaké je nyní dolnovltavický Relax kondici?
Jste spokojený?
Navzdory všemu, čím jsme si prošli od covidu
přes aktuální válku na Ukrajině, jsme ve skvělé kondici. Troufám si říci, že po těchto zkušenostech už
nás nic nemůže rozházet ani překvapit. Postcovidový
start sice trochu zbrzdil zmíněný konflikt na Ukrajině,
kdy v prvních týdnech byli všichni zcela paralyzovaní
touto situací, a tudíž poslední, na co mysleli, byla
dovolená. Rezervace se tedy na asi tři týdny zcela
zastavily. Nicméně s postupem času se vše začalo
opět rozjíždět a květen mohu již nyní hodnotit jako
jeden z nejúspěšnějších v naší historii. Co se výhledu
na další období týče, těžko říci takto s předstihem.
Rezervační návyky klientů prošly značnou proměnou
a my se musíme přizpůsobovat stále většímu počtu
last minute rezervací, což nám extrémně ztěžuje
plánování. Tento trend jsme však zaregistrovali již
v minulém roce a věříme, že díky kvalitě našeho
produktu a služeb nakonec hotel obsadíme dle
našich předpokladů, ačkoliv to nemáme tzv. „vybookované“ na měsíce dopředu. Takže ano, jsem velmi
spokojený.

lipenský podnikatel

Hlavní budova resortu
s 31 pokoji a wellness

Za deset let se hotel rozrostl o několik
budov, například o grill bar, depandance,
přístaviště, apartmánové domy, wellness.
Jaké byly začátky?

Vy jste se stal ředitelem v roce 2018.
Nezažil jste jednoduchou dobu, přesto
obsazenost po vašem nástupu vzrostla
a stále roste.

Od začátku jsem nebyl, ale myslím, že se nebudu
mýlit, když řeknu, že těžké. Resort se začal formovat
v období po skončené krizi, tedy na začátku hospodářské konjunktury a v době obrovského boomu
v cestovním ruchu. Což se na jednu stranu pro business jeví jako velice pozitivní, nicméně se vzrůstající
poptávkou po ubytování a rekreaci rostla dramaticky
i nabídka. Během posledních deseti let vyrostlo tolik
hotelů, resortů a penzionů, že bylo a stále je opravdu
poměrně těžké se v tomto konkurenčním prostředí
prosadit. Nám se to snad daří, a to díky neustálým
investicím a rozvoji naší nabídky, potažmo kvality
služeb. Když vezmete v potaz, že před deseti
lety tu stála pouze hlavní budova s restaurací
a nyní si naši hosté mohou užívat také ubytování
v Depandance Maják přímo na břehu Lipna nebo
v nových apartmánových domech. Mohou si zajít
do moderního a útulného wellness, dopřát si zážitky
z naší gastronomie, v létě a při společenských
akcích, i v Gril baru Regata, na který je napojený
party stan. Nastoupit na projížďku parníky po Lipně
přímo z resortu a opět si dát něco dobrého z naší
kuchyně i tam, tak pak je vidět, že děláme vše pro
to, abychom se v tom zmíněném konkurenčním
prostředí prosadili a dokázali nabídnout našim hostům dokonalý zážitek u jihočeského moře Lipna.

Ano, máte pravdu, podařilo se nám během
prvního roku zvýšit obsazenost téměř o 50 %,
a to zejména díky změně strategie obchodu
z pasivního na aktivní, čímž se nám podařilo otevřít
nové prodejní kanály, přičemž v té době značnou
roli sehrála asijská klientela. Druhým rozhodujícím
momentem byl rozvoj marketingu v online prostoru
a v neposlední řadě pak rozvoj kvality našich
služeb. Z růstu jsme se těšili i v roce 2019 a 2020,
ovšem pak přišlo ono temné období cestovního
ruchu. Nám se naštěstí podařilo v pořádku tento
nelehký čas přestát, protože jsme měli možnost
vytěžit maximum z období, kdy jsme mohli být
v provozu. Naší přidanou hodnotou kromě
samotného produktu a služeb je lokace. V první
covidové sezóně téměř všichni dle statistik zamířili
na jih Čech a na Lipensko, v té druhé byla terčem
Morava, ale i tak spousta lidí, která nemohla nebo
nechtěla cestovat do zahraničí, trávila čas právě
v našem regionu. To nám umožnilo si vytvořit
i přes tuto krátkou periodu nezvykle velké rezervy,
ze kterých jsme čerpali v době, kdy nám bylo
znemožněno podnikat. Tento rok bychom se v procentech obsazenosti chtěli vrátit do roku 2019
nebo 2020 a pohybovat se okolo 70 % průměrné
roční obsazenosti.
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Jak se změnily trendy ve složení vašich
hostů, jejich návyků, chování, bookování
termínů?
Změn můžeme pozorovat několik. Co se složení
hostů týče, tak jsme se samozřejmě v posledních
dvou letech museli téměř kompletně obejít bez
zahraniční klientely, která u nás tvořila v době před
covidem více než třetinu všech hostů. V současné
době už naštěstí dochází k oživení poptávky ze
strany německé a rakouské klientely, s asijskou
klientelou to ovšem bude běh na delší trať a je
otázkou, zda se situace vůbec vrátí do stavu před
nástupem covidu. My už však návrat k asijské klientele neplánujeme, soustřeďujeme již delší dobu
naše síly na její náhradu klientelou korporátní.
Návyky a chování hostů při pobytu se, alespoň
z mého pohledu, nikterak nezměnily. Hosté mají
opodstatněné požadavky na kvalitní gastronomii,
ubytovací zázemí a příjemné zacházení, za které
nám platí odpovídající částkou.

Co vás teď nejvíce trápí?
Kromě aktuální situace na trhu s energiemi nám
již dlouhodobě dělá vrásky na čele i situace na trhu
práce. Podle statistik úřadu práce odešla z gastro-

nomie díky covidu až třetina zaměstnanců, kteří se
neplánují vrátit, což je opravdu tristní, uvědomíte-li
si, že již v předcovidové době byl náš sektor značně
poddimenzovaný stran kvalitní volné pracovní síly.
Tato situace vytváří obrovský tlak na mzdy a snižuje pracovní morálku, která utrpěla už tak velkou
ránu během covidu. Nám se vcelku daří držet místa
obsazená, samozřejmě i za pomoci agenturních
zaměstnanců, ale že bychom si mohli pískat,
to se říci opravdu nedá. Počítáme do budoucna
s navýšením počtu zahraničních pracovníků, protože
Češi jednoduše v gastronomii v masovém měřítku
pracovat nechtějí a nebudou. Na druhou stranu
je třeba si uvědomit, že to není nic neobvyklého.
Podíváte-li se do zahraničí, taky nenaleznete na
řadových pozicích v restauracích a hotelech Němce,
Rakušany nebo Angličany. Chápu to tedy jako přirozený vývoj a trend, na který je třeba si zvyknout
a přizpůsobit se mu.

Jaké máte plány do dalších měsíců a let?
Naše plány jdou ruku v ruce s našimi přáními.
Plánujeme dobře zvládnout sezónu a přejeme
si, aby už nepřišla žádná omezení a my mohli
v klidu a s radostí dělat naši práci. Pokud nám toto

Grill bar Regata
s party stanem

Apartmánové domy
s celkem 15 apartmány

Původní fotka hlavní budovy

nebude z jakýchkoli důvodů umožněno, můžeme
plánovat jak chceme, v konečném důsledku
jsme pak nuceni reagovat na aktuální situaci
operativně. To je samozřejmě velmi stresující
a nepřispívá to nějakému kontinuálnímu rozvoji
a dosahování stanovených cílů. Z dlouhodobého
hlediska plánujeme dostavbu resortu do konečné
podoby, kde máme před sebou ještě výstavbu
multifunkční kongresové haly. Letos jsme zahájili
výstavbu pátého apartmánového domu, přičemž
máme v plánu postavit ještě další tři a druhou
depandance budovu propojenou s tou hlavní přes

kontakty

Původní fotka restaurace

wellness. V konečné fázi bychom se měli dostat
na kapacitu okolo 250 lůžek.

Plánujete nějaké oslavy vašeho desetiletého výročí?
Určitě, připravujeme na podzim kampaně, kde
budeme rozdávat dárky pro naše hosty ve formě
slev a voucherů. Také bychom rádi uspořádali
oslavný galavečer u nás v resortu, který by mohl
konečně zhmotnit mou myšlenku na pravidelné
pořádání reprezentačního plesu Lipenska v hotelovém resortu Relax.
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K+M+B
Text PAVEL PECHOUŠEK foto archiv Rodiny

Na šumavském Stožci aktuálně
vyrůstají dva z největších talentů naší
současné profesionální cyklistiky.
Bratři Mathias a Karel Vackovi. Mathias
dokonce vyhrál prolog letošního
Závodu míru do 23 let, v celkovém
pořadí byl třetí a jeho bratr Karel
sedmý. V článku pro časopis Lipensko
oba vypráví o svých začátcích nebo
o energii, kterou čerpají ze zdejší
přírody.Mathias kvůli současné politické
situaci a invazi ruských vojsk na
Ukrajinu přišel o místo v týmu Gazprom
RusVelo. Aktuálně je bez angažmá
a závodí jen za reprezentaci. Na
milovaném Stožci, kde aktuálně tráví
více času, než si před startem sezony
představoval, hodně rybaří, chodí na
posed pozorovat zvěř, a především
hodně trénuje.

zajímavost

Karel Vacek
Prvorozený Karel se narodil sice v Praze, ale
to byla čistě formalita, protože celé dětství strávil
na Šumavě a na horách v Rakousku. Už když se
narodil, dostali všichni přátelé SMS, která neobsahovala váhu a délku, jak bývá obvyklé, ale zněla
takto: ,,Karel Vacek dnešního dne ve 4 hodiny ráno
se začal připravovat na Tour de France 2025“. Tím
byl dán jeho osud od prvního nadechnutí a všechno

další už se odvíjelo v režimu přípravy na sportovní
kariéru, jejíž součástí bylo i to, že se nemixovaly
klasické kašičky pro děti, ale krevety. V kočárku
trávil většinu dne v létě venku na sluníčku a v zimě
na mraze, kde ho zahříval kocour Mikeš a pokrývka
z ovčí kůže.
Vyrůstal nejdříve na Borových Ladech a za pár
let na Stachách v roubené chalupě, kde byla černá
kuchyně a jediné topení byla kachlová kamna.
Většinu dne trávil i později se svými bratry venku na
zahradě, nebo v lese. Rodiče v něm chtěli vychovat
odolného, přírodě a sportu oddaného člověka.
V době, kdy bylo Karlovi šest let, se rodina
rozhodla odstěhovat do Rakouska do Ramsau
am Dachstein, kde začal chodit do školy a celá
rodina tam zůstala dlouhých 12 let. Každý víkend
a každé volno včetně prázdnin kluci trávili na Stachách, nebo později až do současnosti ve Stožci
v krásné obci mezi Lipnem a šumavskými pláněmi.
To už začal sbírat úspěchy v dorosteneckých
a juniorských soutěžích jak na běžkách, tak především v cyklistice.
Ve 14 letech se plně osamostatnil a začal žít
v Itálii, kde se věnoval téměř výhradně cyklistice
v nejlepším italském klubu v Bergamu. Odsud
už vedla přímá cesta po výrazných úspěších na
italských i velkých mezinárodních závodech v cyklistice k profesionálům, kde získal první angažmá
v roce 2019.
V roce 2021 se dostal na top úroveň, kdy
podepsal smlouvu v nejvyšší kategorii World tour,
do které patří nejlepších 18 světových týmů. Stal
se součástí týmu Qhuebeka Assos. Letos jezdí
Karel opět za tým Tirol KTM z Innsbrucku a opět
cílí na největší závody včetně Giro d‘Italia, Tour de
France, Vuelty, aby se v následujícím období vrátil
do některého týmu World tour.
Každou chvíli, kdy má volno od závodů a není
ve světě, tráví ve svém zamilovaném Stožci, kde
trvale bydlí se svojí přítelkyní a vyráží za svým
koníčkem na ryby a do lesa na houby. Zimu tráví
ve Španělsku, ale 14 dní o vánočních svátcích vždy
nezapomene věnovat přípravě na běžkách, kdy
ze Stožce vyráží směrem do Haidmühle, nebo na
šumavské pláně směrem na Strážný, Bučinu, Kvildu
a zase zpátky přes Borová Lada.
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Mathias Vacek
Šumava uhranula Mathiase na celý život, protože od malička sledoval zvířata ve svém okolí,
vyrážel do lesa a hlavně na ryby na řeku Otavu
a horní Vltavu. Už od kolébky mu byla předurčena
sportovní kariéra, kde díky svému nespornému
fyziologickému i mentálnímu talentu dosahoval
jedinečných výsledků jak na běžkách, tak na kole.
Až do 16 let kombinoval skvěle oba sporty, avšak
v této době se rozhodl pro cyklistiku a vybaven
výbornou němčinou a angličtinou vyrazil za bratrem Karlem do Itálie. V sezóně 2018 pokořil ve své
věkové kategorii italský rekord v počtu vítězství
v jedné sezóně, kdy vyhrál 22 závodů. Udělal si
jméno v celém cyklistickém světě, protože uspět
tímto způsobem v Mekce cyklistiky v Itálii znamenalo přímou cestu k profesionálům. Od letošního
léta 2022 je možné vidět Mathiase na největších
závodech světa a hovoří se o něm jako o novém
klenotu světové cyklistiky. Mathias je opravdu

vášnivým rybářem a jeho otec s nadsázkou říká,
že formu na kolo vysedí víc na rybách, než na kole.
Pokud nesedí na rybách nebo na kole a má zrovna
volno, nosí domů plné košíky šumavských hřibů. Na
Mathiasovi je vidět, jak moc miluje Šumavu a jak má
zdejší přírodu v srdci. Každý rok v závěru cyklistické
sezony netrpělivě vyhlíží jelení říji.
Mathias bydlí také trvale ve Stožci ve svém
domě, odkud společně v létě a na jaře vyrážejí s bratrem Karlem na dlouhé tréninky po Šumavě přes
Železnou Rudu, Prášily, Modravu, nebo na druhou
stranu směrem na Lipensko po Lipenské magistrále
přes Horní Planou, Frymburk až po Krumlov, Vyšší
Brod a zpátky třeba přes Rakousko a Německo.
Pokud byste se chtěli setkat s vítězem etapy závodu
v nejvyšší kategorii UCI ve Spojených Arabských
Emirátech, tak určitě můžete Mathiase potkat v jeho
domě ve Stožci, kde vás může pozvat na výborný
domácí koláč a kávu Segafredo ve svém bistru
,,Mistro Bistro“.

Bratři pohromadě

Bertil Vacek
Třetí syn do rodiny, dokončení symbolů Tří
králů K+M+B. Jeho doposud 16letý život je krásnou
ukázkou toho, jak i v současné době lze propojit perfektní znalost rakouských reálií s láskou
k Šumavě, protože většina jeho přátel a mentalita
je v Rakousku, ale srdce je na Šumavě doma ve
Stožci.
Po letech strávených v rakouských školách
se rozhodl studovat lesnickou střední školu
v Písku, aby mohl ještě lépe a odborněji poznávat
šumavskou přírodu a do budoucna pomáhat
chránit zdejší přírodu. Chtěl by se do budoucna
věnovat přeshraniční spolupráci národních parků
v Bavorsku a Horním Rakousku. Běhu na lyžích
a cyklistice se věnuje jen rekreačně.

K+M+B
• Karel Vacek nar. 9. 9. 2000
• Mathias Vacek nar. 12. 6. 2002
Karel Vacek

zajímavost

Mathias Vacek

• Bertil Vacek nar. 15. 8. 2005

Bertil Vacek
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akce na lipensku

2022

21. 6. 		Frymburk / Výlet po lipenském jezeře na lodi Adalbert Stifter
25. 6. 		

Hořice na Šumavě / Hořické slavnosti 2022 – oslava 750 let městyse

25. 6. 		Zadní Zvonková / Rodný dům Adalberta Stiftera – místo s pohnutým osudem
25. 6.

12:00

Lipno nad Vltavou / Mauglí v Království lesa – zábavné a zážitkové animační programy

25. 6.

14:00

Horní Planá / 150 let hasičů v Horní Plané – hasičská zbrojnice

30. 6.–29. 8.
1. 7.

Horní Planá / Letní kino

Nová Ves

	Frymburk / Wellness Hotel Frymburk – Otevření vodního ráje pro děti

Nová
Ves
Nová
Ves
Brloh

1. 7.–27. 8. 	Černá v Pošumaví / Windy Point – kultura, sport, zábava
1. 7.–31. 8.

Brloh
Brloh
Křemže

Horní Planá / Kulturní léto Horní Planá 2022 – u velké kašny na náměstí

1. 7.–1. 9. 		Pasečná / Socha Michala Trpáka bizarní Bůh k vidění v areálu penzionu Dobík
4. 7. – 28. 8.

Hořice na Šumavě / Pohádková rezervace

5. 7.

20:00

Lipno nad Vltavou / Ondřej Ruml vystoupí s projektem One Man Show Nahubu

6. 7.

13:00

Lipno nad Vltavou / Summer X Fest Tour 2022

7. 7.

19:00	Vyšší Brod / No Name – koncert klášter

8. 7.

19:30	Vyšší Brod / Klášterní zahrada – Dan Bárta a Rozhlasový Big Band Gustava Broma

9. 7.

19:30

Lipno nad Vltavou / Před hotelem Element – Čtvero ročních dob

9. 7.

20:00

Hořice na Šumavě / Amfiteátr – Show Vládi Hrona s Mirkem Etzlerem a Ťuldou Brouskem

10. 7.

19:30

Vyšší Brod / Klášterní zahrada – Nezmaři a Jihočeská filharmonie

12. 7.

19:30

Vyšší Brod / Klášterní zahrada – Jdeme na Ježka s Ondřejem Rumlem

13. 7.

19:30

Vyšší Brod / Klášterní zahrada – Markéta Irglová s kapelou a kvinteto JF

15. – 17. 7. 		

Křemže
Křemže

Chvalšiny
Chvalšiny
Chvalšiny

Kaplice

Černá
Černá
vv
Pošumaví
Pošumaví
Brloh

10:00

Lipno nad Vltavou / Narozeniny Stezky korunami stromů – veselý rodinný program

23. 7.

15:00

Hořice na Šumavě / Rockfest Hořice – Legendy rocku: BSP, Doctor P.P., Balage Band...

26. 7.

20:00

Lipno nad Vltavou / Stezka korunami stromů – Olga Lounová

Chvalšiny

15:00

Hořice na Šumavě / Amfiteátr – Michal Nesvadba: Michal k snídani

2. 8.

20:00

Lipno nad Vltavou / Stezka korunami stromů – Lee Andrew Davison

6. 8.

13:00

Horní Planá / DownTown – závod ve sjezdu na horských kolech středem města

6. – 7. 8		Frymburk / Frymburské sportovní slavnosti
6. 8.

19:00

Hořice na Šumavě / Amfiteátr – Noname + Lenka Filipová – dvojkoncert hvězd

9. 8.

20:00

Lipno nad Vltavou / Stezka korunami stromů – McBerds – směs folku a jazzu

13. 8.

9:30

Hořice na Šumavě / Amfiteátr – staročeské trhy + bohatý doprovodný program

16. 8.

20:00

Lipno nad Vltavou / Stezka korunami stromů – Naked Proffessors

17. 8		Frymburk / Stezka odvahy

Hořice na Šumavě / Letní parket – zakončení Hořického kulturního léta

23. 8.

20:00

Lipno nad Vltavou / Stezka korunami stromů – Josef Fojta: Indie-folk

Jízdní řád najdete zde: www.lipno-line.com

děje se

Malonty
Malonty
Malonty
Velešín
Kájov

Ločen

Český Krumlov
Český Krumlov

Velešín

Loučovice

Ločenice
Horní
Horní Planá
Dvořiště

Větřní
Přídolí

Větřní

Kaplice
nádraží

VyššíPlaná
Brod
Horní
Horní
Horní
Český Krumlov
Černá
Loučovice
Loučovice
Dvořiště
Dvořiště
v Pošumaví
Vyšší
Brod
Vyšší
Brod
Černá
Kaplice
v Pošumaví
nádraží
Přídolí
Besednice

Větřní

Horní Planá
Černá
v Pošumaví

Kaplice

Přídolí

Be

Kaplice

Bujanov

Český obchod s potravinami
Český
Český obchod
obchod ss potravinami
potravinami
www.jednotakaplice.cz
Benešov
nad Černou

Frymburk

Bujanov

Rožmitál
na Šumavě

Frymburk
Přední
Výtoň

Lipno
nad Vltavou

Loučovice

Parníky společnosti Rosenberger Lipno Line jezdí každý den.

Lipno
Lipno
nad
Vltavou
nad
Vltavou

Kájov

20. 8. 		Vyšší Brod / Svatobartolomějská trh a pouť – jarmark + program pro celou rodinu
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19:00	Vyšší Brod / Budova městského úřadu – 6 V TOM – divadelní představení
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30. – 31. 7. 		Dolní Vltavice / 18. ročník Mezinárodního závodu v dálkovém plavání
31. 7.
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Horní Planá / Markétská pouť – čtyři hlavní scény, řemeslný trh, lidový jarmark
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18. – 22. 7. 	Vyšší Brod / Klub pod kinem – Bradavice – škola čar a kouzel

19. 8.
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Letní hudební Stezka 2022
5. 7.

Ondřej Ruml

Muzikálový herec, zpěvák, hudebník v atmosféře
šumavského lesa.

12. 7. Kateřina Marie Tichá a BANDJEEZ
Česká popová písničkářka a zpěvačka,
jež vloni získala cenu Anděl v kategorii Objev roku,
s frýdecko-místeckou kapelou Bandjeez.

19. 7. Voxel
Český indie folk-popový zpěvák, hudebník a písničkář
rozezní večerní Stezku.

26. 7. Olga Lounová
Populární česká zpěvačka, skladatelka, textařka,
herečka, závodnice rallye.

2. 8.

Lee Andrew Davison

Spirituály a gospely v podání jazzového
a muzikálového zpěváka z americké Oklahomy.

www.stezkakorunamistromu.cz

9. 8.

McBerds

Směs folku a jazzu s jemnými prvky latiny a irské
tradiční hudby, se základem v českých a moravských
lidových písních.

16. 8. Naked Professors
Českobudějovická folk-rocková kapela hraje
písničky z vlastní tvorby a občas přimíchá
i nějakou irskou lidovku.

23. 8. Josef Fojta
Hudební žánr indie-folk letos naposledy rozzvučí
večerní Stezku a zahřeje u srdce v korunách stromů.
Začátek každého koncertu
je ve 20 hodin a trvá min. 60 minut.
V termínech konání koncertů
je tobogán od 19 hodin uzavřen.
Vstupenky na koncerty zakoupíte
na lipnocard.cz.
Změna programu vyhrazena.

