Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška
a NaturFreunde

z Olomouce

Württemberg, OG Metzingen (Německo)

pořádají další společnou akci z cyklu

(Ne)známí sousedé:

Podzimní Šumava/Böhmerwald
aneb po stopách zmizelých vesnic v česko-německo-rakouském pohraničí

st – ne

26. – 30. 9. 2018 | Borová Lada, okr. Prachatice
(v pátek je státní svátek)

Šumava jako pohraniční pohoří Čechy a Němce rozděluje státní hranicí, ale spojuje společnou historií.
I proto jsme si ji v rámci překonávání bariér mezi našimi národy vybrali pro další společné setkání z cyklu
„(Ne) známí sousedé). Na společném výjezdu olomouckých a metzingenských Přátel přírody se budeme
věnovat nejen přírodě Šumavy, na německé straně zvané Böhmerwald, ale také historické tváři Šumavy,
po níž po „poválečném vypořádání“ zbyly stopy už jen tu a tam. A ty objevíme.

Stejně jako jinde v pohraničí, i na Šumavě zanikaly po druhé světové válce celé obce, osady či
samoty. Původní obyvatelé odtud byli předtím vyhnáni, chalupy pak vyrabovány, majetek rozkraden.
Mnoho z obcí se stalo součástí hraničního pásma nebo vojenských výcvikových prostorů. Zanikaly
postupným chátráním nebo zbouráním či odstřelením při vojenských cvičeních. Takto bylo na
Šumavě doslova srovnáno se zemí kolem stovky obcí a osad. Na zbytky osad, často rozeseté
v mladých lesích obklopujících bývalé pastviny, narazíme při pěší turistice krajinou
na obou stranách státní hranice.

Už pojedenácté se koná setkání Přátel přírody z Olomouce a Metzingenu, které opět jistě potvrdí, že naši
sousedé nejsou až tak jiní než my. Tentokrát budeme společně objevovat kraj, kde nejsou doma členové
ani jedné ze skupin. Pětidenní tematická akce v česko-německém pohraničí zaměřená na přírodu, ale i
celkem nedávnou společnou historii, přinese nové zážitky z míst, kde jsme spolu ještě nebyli, a to se
starými známými a zajisté i s novými lidmi, kteří čekají, až se s nimi seznámíme.
Ubytovaní budeme v Borových Ladech (něm. Ferchenhaid) nedaleko Vimperka a Prachatic. Obec má 282
duší a leží 895 m nad mořem. Komunikovat spolu budeme česky, německy, anglicky, rukama, nohama… jak
kdo umí a chce. Podle zkušeností to půjde.  Na akci pojedeme vlastními auty (nabídněte!), řidiči dostanou
drobnou odměnu.

Program
Pěší turistika a exkurze na obou stranách společné hranice, tj. na té šumavské i v Böhmerwaldu se
zaměřením nejen na zmizelé vesnice, ale i na přírodní krásy a historické a kulturní památky regionu.

Ubytování
Chata Národního parku Šumava „Kameňák“ v Borových Ladech, 2- a 3lůžkové pokoje v apartmánech. Každý
z pokojů disponuje svou vlastní koupelnou, WC a vybavenou kuchyňkou (vařič, lednička, varná
konvice). Strava vlastní, na večeře lze využít restauraci, která je v obci, kde jsme ubytovaní.

Cena: 1 850 Kč člen / 2 000 Kč nečlen spolku Přátelé přírody z. s.
zahrnuje 4× ubytování v apartmánech, příspěvek na společnou dopravu auty z Olomouce na akci,
během akce a zpět.
Program budeme upřesňovat podle domluvy s německými partnery a aktuálních podmínek. Přihlášení
účastníci dostanou podrobný program nejméně 14 dní před akcí.
Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky:

www.malaliska.cz/sumava
Bližší info – vedoucí akce:
Hynek Pečinka (+420 602 431 149, fox@malaliska.cz)
Sabine Yildirim (+491 637 179 661, sabineyildirim@gmx.net)

