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Jihočeši chystají Klostermannův rok
Jižní Čechy chystají Rok oslav spisovatele Karla Klostermanna, od jehož narození uplyne příští rok 160 let a kterého už jeho
součastníci nazývali „básníkem Šumavy“.
Jak Právo informovala mluvčí krajského úřadu Maria Ptáčková, v celém jihozápadním regionu se připravuje řada kulturních i
turistických akcí. Doplnit by je měla velkolepá přehlídka řemesel, zvyků a života na obou stranách Šumavy a Bavorského lesa z
přelomu 19. a 20. století.
Sled zhruba osmi desítek akcí a projektů, jejichž koordinací kraj pověřil Regionální rozvojovou agentury Šumava, představil
jihočeský hejtman Jan Zahradník (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci v pražské centrále agentury CzechTourism. Půjde zejména
o výstavy, přednášky a besedy, turistické pochody, slavnosti, vydání tématických publikaci, ale také o osvětové vzdělávací
programy a soutěže pro základní a střední školy. Počítá se rovněž s literární konferencí a vytvořením speciálního webového
informačního serveru.
„Rok spisovatele Karla Klostermanna by se neměl soustředit jen na spisovatelovu osobnost, nýbrž v širším měřítku přiblížit
veřejnosti kraj, který tento český spisovatel miloval. A to nejen na území jihozápadních Čech, ale i v Rakousku, Německu a také ve
Francii. Klostermann se tak stane jakýmsi poslem spolupráce různých regionů, spojnicí pro další možné aktivity, které by měly
vyústit i v zajímavý dlouhodobý turistický produkt,“ řekl Právu Zahradník.
Připomněl, že krajem zřizované Jihočeské muzeum se chystá v příštím roce nabídnout návštěvníkům obsáhlou výstavu, jejímž
nosným tématem by se měl stát právě příběh šumavské podmalby na skle, jenž je vlastně historickým pohledem do života
Klostermannových současníků, přičemž spisovatelův literární odkaz se stane jakými průvodcem a dobovým glosátorem expozice.
„Náklady na projekt Jihočeského muzea, doplněné o další doprovodné akce, se blíží k dvanácti miliónům korun. Rada kraje jej v
tomto týdnu doporučila pro ucházení se o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, konkrétně z operačního programu
Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko s tím, že kraj by se na jeho realizaci podílel maximálně patnácti procenty celkových
nákladů,“ upřesnil krajský radní František Štangl (ODS).
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