
 
Newsletter pro přeshraniční management

Grüß Gott a dobrý den z ARBERLANDU,
 
"Podzim je nejkrásnější pestrobarevný úsměv roku" - s tímto přirovnáním od Willyho
Meurera, které nám vykouzlí úsměv na tváři, Vás chceme v tomto newsletteru poslat na
několik míst:
 
Do kina, kde právě běží poslední představení dokumentu od Lisy Eders pod názvem „Der
Wilde Wald“, do Schönsee na Výstavu "Krajina a umění v dialogu" v centru Bavaria
Bohemia, na ochutnávku svatomartinských vín, na nákup jablek v Nebílovských
sadech a konečně na podzimní putování podél řeky Vydry.
 
Užijte si poslední dny babího léta a nezapomeňte se přitom teple obléct,
 
 
Váš sekretariát pro
přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu

Last - Minute -Filmový tip: "Der wilde wald" od Lisy Eder

„Nechat přírodu přírodou“ je filozofie
národního parku Bavorský les.
 
Tento snímek se stal přelomovým
projektem, který má dosah daleko za své
geografické hranice: Lidé z celého světa
tady hledají odpověď na otázku, proč
potřebujeme více divočiny a co se dá dělat,
abychom zachovali lesy v časech
klimatické krize i pro další generace.

Zde najdete poslední termíny promítání na konec října a začátek listopadu ve Vaší
blízkosti. Dokument se dá sehnat i na DVD nosiči.

Výstava: „Krajina a umění v dialogu“

Jeff Beer, Václav Fiala, Aleš Hnízdil a
Zuzana Karlíková jsou umělci, jejichž práce
je inspirována krajinou.
 
Do 15. ledna 2022 se ti čtyři setkávají v
rámci společné výstavy v centru Bavaria
Bohemia a ve venkovním areálu Ascha a
Hahnenweiher.
 
Co umělci vyjadřují koncentrovaným
vizuálním a formálním jazykem, lze všemi
smysly zažít na túře podzimní krajinou
Zeleného pásu na hranici. Tipy, jak se tam
dostat, vám poskytne Turistické informační
centrum Schönsee v Centru Bavaria
Bohemia.
 
Více informací zde:
https://www.bbkult.net/cz/events/103749-
krajina-a-umeni-v-dialogu/

Kulinářský tip: Příjezd sv. Martina a slavnostní otevření
Svatomartinského vína

U Svatomartinského vína se jedná o
českou obdobu ve Francii velmi oblíbeného
„Beaujolais“. Toto víno je čerstvé, ovocné,
zrálo jen několik málo týdnů.
 
Prvních 100 lahví bude tradičně otevřeno
11. listopadu v 11 hodin - například na
Náměstí Svornosti v Českém Krumlově.
 
stránky akce:
https://www.ckrumlov.info/cz/akce-15481-
prijezd-sv-martina-a-slavnostni-otevreni-
svatomartinskeho-vina/

Kulinářský tip: Sklizeň v nebílovských sadech

Jedno zastavení z našeho „Kulinářského
průvodce Bavorskem a Čechami“s
"Genussführers Bayern Böhmen" Vám
chceme nabídnout speciálně v těchto
dnech: mnohokrát oceňované ovocné sady
Nebílovy, ležící 10 km jižně od Plzně.
 
Více info na:
https://www.sadynebilovy.cz/slavnosti-
ovoce/
 
Na ploše 50 hektarů jsou pěstovány
jabloně, švestky, třešně a borůvky. Plody
se zde suší, moštují nebo se z nich dělá
pálenka. Každý rok se tady konají
Slavnosti ovoce a do listopadu si také
můžete koupit výborná jablka a hrušky.

Děti zde ocení naučnou stezku o šesti zastaveních, které patří k sadu.

To nejlepší na konec: tip na podzimní výlet

V ARBERLANDU je známá jako
"Traumrunde an der Vydra" a patří
naprosto oprávněně mezi nejhezč "cesty
na Šumavě".
 
Výchozí bod a cíl je informační centrum
národního parku Rokyta. Podél
Hamerského potoka se doputuje až do
Horské Kvildy. Ze Zhůří (kde byl dříve
vojenský radar) si můžete vychutnat výhled
na Roklan, Poledník a Ostrý. Dostanete se
také na jeden z nejoblíbenějších výletních
cílů na Šumavě, na Turnerovu chatu, než
se vydáte zpátky proti proudu divoké řeky
Vydry.
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