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Ptejte se osobnosti
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Nejsme politická policie
Ptali jste se šéfa protikorupční
policie. další on-line rozhovory
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Rok 2008 bude v celých jihozápadních Čechách Rokem Karla Klostermanna.
Velkolepé oslavy připomenou výročí narození slavného šumavského spisovatele.
A zřejmě otevřou také řadu kontroverzních diskusí.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Narodil se v rakouském Haagu do rodiny šumavských Němců, a
přesto se celý život cítil Čechem. Psal poutavé knihy o tom, jak lidé na Šumavě bojují s
drsnými rozmary přírody a přitom varoval před kácením šumavských pralesů a nešetrným
lesním hospodařením, které se nakonec obrátí proti člověku. Řeč je o Karlu
Klostermannovi, spisovateli, který českým čtenářům přiblížil Šumavu tak, jak to před ním
dokázali pouze německy píšící autoři. Sto šedesát let po smrti se Karel Klostermann
(1848-1923) dočkal pocty, které se v Česku nedostalo ani řadě mnohem slavnějších
literátů. V Plzeňském a Jihočeském kraji bude letošní rok rokem Karla Klostermanna.
Velkolepá připomínka výročí narození autora románů jako „Ze světa lesních samot“ či „V
ráji šumavském“, která nemá v Česku obdoby, však může stát na začátku ostrých diskusí
o Klostermannově odkazu. Spisovatel se totiž cítil sice Čechem, zároveň ale v závěru
života kritizoval i postoj některých českých nacionalistů k německé menšině v období
první republiky.
Většina regionálních politiků v jižních a západních Čechách, kde oslavy proběhnou, je
proti ponechání části Národního parku Šumava bez jakéhokoliv lidského zásahu.
Klostermann ale varoval před kácením zbytků šumavských pralesů, fascinovala ho divoká
příroda a nekončený proces umírání přirozeného lesa a jeho nového zrodu.
V Klostermannových knihách však na druhou stranu nacházejí oporu i kritici údajně až
příliš přísných zákonů na ochranu přírody. „Na Šumavě vždy žili lidé, v dobách Karla
Klostermanna ještě ve větším počtu než dnes. A podle mého názoru by měli mít i nyní
možnost tady žít a uživit se,“ řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník.
„V rámci oslav chystáme přes sedmdesát pět nejrůznějších aktivit, od vydávání publikací,
organizace výstav, seminářů, přednášek až k akcím zaměřeným na cestovní ruch,“
prohlásil ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava Miloš Picek.
Jihočeské muzeum připravuje o Karlu Klostermannovi výstavu, která se svým rozsahem
údajně vyrovná výstavám v Národním muzeu, Česká pošta vydává speciální známku s
podobiznou spisovatele, od včerejška je v provozu i speciální internetová stránka
www.klostermann. cz., na níž zájemci najdou všechny potřebné informace o
Klostermannově roku.
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Přidej odkaz

Půjčka bez potvrzení o příjmu
Rychlá půjčka pro každého, do 50 000Kč bez potvrzení příjmů.
Pomozme dětem v Zimbabwe
Adopce rozvojového projektu. Pomáhejme a dívejme se přitom dopředu.
RK Stejskal.cz
Nabídka nových moderních řadových RD v Č. Vrbném v dosahu MHD, ceny od 3,4 mil.
On-line půjčka na cokoliv
Půjčíme Vám až 1 000 000Kč, vše vyřídíte on-line a bez čekání.

- Chybí vám slunce? Těšíte
se na léto? Proč si tedy už
nyní nevybrat dovolenou?
A mít se nač těšit! Navíc
získáte řadu benefitů,
můžete sebou vzít až 2 děti
zdarma.

Vzory smluv pro rok 2008
Vzory všech typů smluv, do kterých jen doplníte své jméno a smlouva je hotová.

Reklama

Diskuse
TÉMA: Šumava oslaví svého hrdinu
vstup do diskuse
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Výbuch v Kandaháru
zabil 80 lidí
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