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Spisovatel Karel Klostermann
Znovu objevený bard ztraceného šumavského sv ta
Jsou lidé, kte í se ve svém rodném kraji ani „neoh ejí“ a už putují tam, kde je líp jejich pen žence. Jiní
najdou své dávné ko eny daleko od domova a už se jich nepustí. Vášnivý fotograf Václav Sklená je v
šumavské obci Srní nejen editelem stejnojmenného hotelu i Hotelu Šumava, ale i zakladatelem a
p edsedou Ob anského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy.
Václav Sklená na Šumavu nešel „od lesa“, ale jak se íká „od píky“. Narozen v Karlových Varech v roce 1950
vyu il se íšníkem, vystudoval St ední hotelovou školu v Mariánských lázních a po r zných štacích v oboru
zakotvil zde v Srní, kde už patnáctým rokem „šéfuje“. Šumava je jeho láska, milenka i všechno ostatní. Inu –
posu te sami.
Klostermann objevem pro N mce?
„Myšlenka na sdružení se poprvé objevila v roce 1998, když jsme zjistili, že zdejší slavný rodák Karel
Klostermann se po Listopadu 1989 zcela p estal vydávat, ani ve školách se o n m neu ilo, takže najednou
jako by nebyl. Svým bavorským p átel m jsem ukázal Klostermannovu knihu Sklá i, kdysi p eloženou do
n m iny. Ta je velice nadchla, a tak dnes již zem elý Gerold Dworak p eložil n kolik Klostermannových d l,
která jsou postupn vydávána,“ po íná své vypráv ní lov k, který své „já“ našel v zádum ivém pohrani í.
„V ili jsme, že v o ích sou asnosti pozapomenutý autor je synonymem opravdového šumavského zemitého
spisovatele a že má co íci i dnešním Bavorák m, vyhnaným po roce 1945. Jejich d ti, které se zajímají o
život svých otc a d d , najednou zjistili, že takhle realisticky o své domovin nepsal a nepíše nikdo od nich,“
dodává Václav Sklená .
Protože v té dob lidé na obou stranách hranice zanícení pro dobrou v c nem li žádné p edsudky ani se
necítili zatíženi stíny minulosti, rozhodli se, že budou spolupracovat. „Vždy já jsem žádnému Bavorákovi
neublížil, a on mn také ne, navíc jsem narozený až po válce,“ ohrazuje se proti „n meckému komplexu“
Václav Sklená . „Pro tedy nenavázat p átelství, když si toho máme tolik co íci? Kone n , Bavoráci a eši
mají podobnou povahu a jejich n mecká kuchyn je té eské tak podobná…“

Slavit se bude i na jihu
eskou i n meckou sekci sdružení každým rokem zašti uje prezident. Nap íklad bývalý editel Národního
parku Šumava Ivan Žlábek nebo editel bavorských knihoven, profesor Eberhart Düninger. Letos je to bývalý
radní plze ského kraje ing. Pavel Stelzer, jehož d de ek shodou okolností p ekládal Klostermannovy Sklá e.
„Celých t ch deset rok se nep etržit navšt vujeme, vzájemn se obohacujeme, máme se rádi a snažíme
se skrze lesy, které nás spojují, dostat Šumavu do pov domí Evropy,“ pyšní se p edseda Ob anského
sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy. A jestli se najdou š ouralové vytvá ející ovzduší zaujetí
proti cizinc m p i práci v sdružení? „Takový problém nemáme. Naopak se rozší ily „zprávy“ o výjime né
Klostermannov roli ve zdejším kraji, takže se k nám p ipojili i jiho eští p íznivci. Tím spíš, že spisovatel
zem el v „jejich“ Št kni u Písku. A tak na p íští rok, k 160. výro í Klostermannova narození, p ipravují
vzpomínkovou výstavu, stejn jako muzejní a knihovní akce. T ší m , že tento bard šumavského sv ta se
vrátil do d ní našich všedních dn .“
Dvakrát smutný h bitov
V bezprost ední blízkosti Hotelu Srní se v letech 1805 až 1984 rozprostíral prastarý h bit vek. V tšina t ch,
kte í tu snili v ný sen, byla n mecké národnosti, ale byli tu pochováni i eští fará i. H bitov se po odsunu
N mc nacházel v žalostném stavu, tak jako všechny h bitovy v bývalých Sudetech. Hroby i náhrobky se
rozpadaly, ale po n jakém smí ení se sousedy z druhé strany hranice v té dob nebylo ani vidu ani slechu.
Poz stalé v N mecku uv domili v novinách, že se h bitov bude rušit, nikdo se však neozval. A tak náhrobky
odvezli, zbourali obvodové zdi a h bit vek srovnali se zemí. Na rekultivované zelené ploše, dá-li se tak
zhanobené pietní místo v bec nazvat, stojí dnes pouze památník padlým v 1. sv tové válce. Pov tšinou jde o
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n mecká jména tehdejších c. k. spoluob an , pozd ji p íslušník
SR.

