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ČEDOK
Kudy z nudy

Klostermannův rok

Spisovatel Karel Klostermann nebyl českým rodákem. Narodil se 15. 2. 1848 v hornorakouském Haagu. V roce 1860 přijal jeho otec místo
panského lékaře u maršála Windischgraetze a rodina se přestěhovala do Štěkně. Klostermann se velmi dobře sžil s místním prostředím.
Karla Klostermanna bavilo psát, stal se významným spisovatelem. Jeho díla se vztahovala především k Šumavě, k lidem,
kteří tam žili za těžkých podmínek v drsné přírodě. Štěkni také věnoval v Pošumavských rapsodiích jednu povídku
nazvanou Dvě gardy a v románu Ecce homo si vzal za vzor pro hlavní postavu románu zdejšího kněze Vendelína Zbonka.
Jeho 160. výročí narození se ve velkém slaví v celých jihozápadních Čechách!
A vzdát hold klasikovi u příležitosti jeho letošního výročí se rozhodla i Toulavá kamera. Žádné falešné gratulace nebo
květiny na spisovatelův pomník. Oslavu pojmeme turisticky, protože Klostermannovy "kulatiny" připomínají letos desítky turistických akcí na
české, rakouské i bavorské straně. Tak aspoň pár tipů pro inspiraci: začneme v obci Srní s krásnou lidovou architekturou.
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Občanské sdružení Karel Klostermann
Srní 177
www.klostermann.cz
tel.: 602 106 982

Tipy na ubytování v kraji
Chaty a chalupy
Hotely a pensiony
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BONUS NAVÍC OD REDAKTORŮ TOULAVÉ KAMERY...
S jarem se už otevřel i kalendář akcí pořádaných k letošnímu klostermannovskému jubileu. Jedna z prvních se
uskutečnila u bývalé Hauswaldské kaple nedaleko Srní. V místech, kam chodili srnští sedláci těžit dřevo a
selky s dětmi vyžínat trávu a sbírat borůvky, maliny a brusinky, se stalo několik zvláštních událostí, které
přiměly v roce 1820 Šumaváky postavit tady u lesní studánky kapličku.
A protože zázračných uzdravení a zjevení přibývalo a přibývalo i poutníků, postavili kapli větší, posléze ještě
novou.
Věhlas kaple byl tak velký, že sem přicházeli poutníci až z Tyrol...
O poutích se tu setkaly tisíce lidí! Jenže pak přišla druhá světová válka a po ní železná opona a zdálo se, že
stopa po "Šumavských Lurdech" zmizí. Naštěstí se našli lidé na české, bavorské a rakouské straně, kteří ve
spolupráci s řadou partnerů místo znovu probudili k životu. Vidět je obrys staré kaple a znovu se tu perlí i
voda, kterou z prameniště vede nově vytvořený růženec - dřevěná koryta, která ústí v krásné skleněné
studánce. Ta symbolizuje dlaně, do kterých zázračná voda padá.
Právě tady oslavilo desetileté výročí své práce Občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy...
To iniciuje i nová vydání Klostermannových děl v češtině i němčině. Nu a když odešli klostermannovští příznivci,
odehrála se tu hned další půvabná slavnost: svatba pod nebeskou klenbou za svědectví šumavských stromů, s
přípitkem vodou z hauswaldské studánky! Určitě tu ale budete sváteční chvíle zažívat, i když se sem vydáte sami.
Pokud byste se na nějakou akci připomínající Karla Klostermanna chtěli vypravit, nezapomeňte se podívat na
kalendář Klostermannova roku na www.klostermann.cz.
Text: Mirka Bezrouková
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Plzeňský kraj

celá mapa

Ceny Kudy z nudy 2009 znají své vítěze - podívejte se na videoklipy všech vítězných projektů!

Kalendář akcí v kraji
13.9. - naučně poznávací výlet - Hořovice
Přehled všech akcí v kraji naleznete ZDE
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Zajímavosti z kraje

Do Plzně za festivalem Na ulici
Chvályhodnou tradicí se staly festivaly probíhající v našich velkých městech, mnohdy doslova přímo na ulici, tak jako ten plzeňský, na který vás
chceme dnes upozornit. Jedná se již o šestnáctý ročník a probíhá od 17. do 26.srpna.
18.8.2009 - Plzeňský kraj

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
V letních měsících jsme vás už pozvali mimo jiné i na několik lidových slavností, poutí nebo jarmarků. Neměli bychom zapomenout ani na jednu
z nejstarších a také největších národopisných akcí u nás. Chodské slavnosti se totiž pořádají už od roku 1955.
7.8.2009 - Plzeňský kraj
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Válečná vřava na Zbirohu
Na zámku Zbiroh jsme se už společně podívat byli, ale vypravíme se tam ještě jednou. A naše návštěva bude pořádně dobrodružná. Připleteme se
totiž do válečné vřavy. V sobotu 8. srpna se už počtvrté přeneseme o něco málo přes půl tisíciletí proti proudy času.
5.8.2009 - Plzeňský kraj

Nejčtenější příspěvky
Boty, botky, botičky
Rozhledna na Studenci

Casanova opět v Duchcově
Terakotová armáda v Lucerně

Pohledy do vesmíru
Na kole okolo Liptákova
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redakce@toulavakamera.cz.
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