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Téma: Zahájení Roku oslav spisovatele Karla Klostermanna (1848-1923)

S KARLEM KLOSTERMANNEM NEJEN DO SVĚTA LESNÍCH SAMOT
Návštěvníky Šumavy a celého jihozápadního regionu Čech čekají zajímavé výstavy, kulturní i turistické
akce. V roce 2008 se připravuje velkolepá přehlídka řemesel, zvyků a života na obou stranách Šumavy
a Bavorského lesa z dob Karla Klostermanna.
Současně také startuje Rok oslav spisovatele Karla Klostermanna se svým programem pro celou
Českou republiku a příhraniční oblasti, zejména v oblasti vzdělávání a osvěty, na základních a středních
školách i knihovnách.
Karel Klostermann bývá nazýván již svými současníky básníkem a spisovatelem Šumavy. V roce 2008 si připomeneme
stošedesát let od jeho narození a jakým způsobem, to je jen na nás. Možností bude opravdu mnoho.
Hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník v centrále agentury Czech tourism oficiálně představil projekt pro
rok 2008, na jehož přípravě se významným způsobem podílí také Plzeňský kraj.
Jihočeský kraj tak inicioval další zajímavý projekt v oblasti. Jde o Rok oslav spisovatele Karla Klostermanna, ve
kterém se nepředstaví pouze život a dílo tohoto spisovatele. Pracovníci Regionální rozvojové agentury Šumava ve
Stachách jsou v plném nasazení a koordinují velké množství zajímavých projektů. To je obvyklé, nicméně jméno
slavného, možná trochu neprávem zapomenutého autora, se zde nyní skloňuje ve všech pádech. Připravuje se totiž
pro návštěvníky celého velkého příhraničního regionu Šumavy a Bavorského lesa dosud nevídaný sled akcí, jejichž
výčet se již pohybuje kolem osmdesáti.
Výstavy, přednášky a besedy, turistické pochody, slavnosti, publikace, ale také osvětové vzdělávací programy a
soutěže pro základní a střední školy, literární konferenci, dokonce hraný filmový dokument i webový informační
server připravuje celý tým spolupracovníků a nadšenců, které spojuje zájem o Karla Klostermanna, samozřejmě za
významné podpory dalších partnerů.
Jak nám řekl hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník: “ Není to však jen zájem o spisovatele a jeho dílo, co
bude v tomto Roce oslav prezentováno. Je to také sdílená láska ke kraji, který tento český spisovatel také miloval.
Ten „kraj“ je v podstatě velmi rozsáhlé území zahrnující v sobě Českou republiku, Rakousko, Německo a Francii.
Osobnost Karla Klostermanna se tak stane jakýmsi poslem spolupráce různých regionů, spojnicí pro další možné
aktivity, které vyústí v zajímavý dlouhodobý turistický produkt. Vždyť kdy se běžnému návštěvníkovi poštěstí poznat
při své dovolené dávno zaniklý život řemesel jako je šumavské sklářství, zkoumat podmalby na skle, přemýšlet o
dopravě dřeva až do Hamburku ze zapadlých lesních samot či o smyslu umrlčích prken.“
To vše a ještě další typické šumavské reálie nám přiblíží právě připravovaný Rok spisovatele Karla Klostermanna.
Symbolicky jej předznamenalo již v říjnu setkání starostů měst a obcí Euroregionu Šumava - Bayerischer Wald Mühlviertel, kteří rovněž šli po stopách spisovatele a jeho děl, zejména na Modravě, Srní a Březníku.
V příštím roce se můžeme do světa lesních samot s Karlem Klostermannem a jeho laskavým vyprávěním vypravit
všichni - malí, velcí, mladí i ti starší. Prostě každý, kdo bude mít chuť a přijme Klostermannova pozvání.
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