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Šumava uctí památku spisovatele Klostermanna

Bude
polojasno až
oblačno,
postupně až
zataženo, místy déšť,
na horách srážky
sn...

Oživení pohraniční spolupráce a zdůraznění kulturněhistorického významu Šumavy si slibují
příznivci spisovatele Karla Klostermanna od celoročních oslav jeho výročí v roce 2008.
České Budějovice –
Na rozdíl od hornoplánského rodáka Adalberta Stiftera, který tvořil v němčině a žil na německé
straně Šumavy, se Klostermann narodil v roce 1848 v rakouském Haag am Hausruck, ale žil na
české straně, psal většinu svých děl česky a zemřel roku 1923 ve Štěkni na Strakonicku.

více zde
Bio: 2 - střední zátěž

„Klostermann je literární osobnost srovnatelná se Stifterem, vlastně jeho zajímavý protipól.
Zaslouží si, aby byl patřičně připomenut,“ uvedl hejtman Jan Zahradník.
Jihočeský kraj bude podporovat projekty, jejichž cílem je zvýšit na obou stranách hranice zájem
o tohoto spisovatele Šumavy, od jehož narození uplyne v roce 2008 už sto šedesát let.

hledat

Na rozdíl od Stiftera, jehož dvousté výročí narození vloni připomnělo na sto padesát akcí
organizovaných velkou měrou z rakouské strany, se hlavním iniciátorem Klostermannových
oslav stane česká strana, kde bude i těžiště oslav.
Krajští radní už schválili pilotní projekt, který počítá s vytvořením německé verze DVD o
Klostermannovi a vznikem propagačních materiálů o spisovateli v češtině i němčině.Pro letošní
rok kraj vyčlenil na financování tohoto projektu sto tisíc korun a prostřednictvím Interregu chce
získat peníze z evropských fondů.
Na přípravách oslav budou Jihočeši spolupracovat s Plzeňským krajem a kulturním oddělením
hornorakouské vlády. „Předpokládáme, že oslavy Klostermannova výročí budou pro návštěvníky
Šumavy na obou stranách společné česko-rakouské hranice stejně podnětné a stmelující téma
jako loňské oslavy Stiftera,“ podotkl Zahradník.
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Dopravní nehody
nehody nehlášeny
Sjízdnost
upozornění nehlášena
Uzavírky, omezení
V kraji hlášeno 9
uzavírek nebo
omezení. Více zde.
Aktuality MHD
Linka:
Místo: Dopravní
podnik města
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