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Ryba vypráví...
Zpravodaj MAS Vodňanská ryba, z.s.

 Vážení členové a příznivci MAS

Vodňanská ryba,

sedmnáct let od založení je v životě

neziskové organizace dobrou

příležitostí k ohlédnutí. Z těchto

důvodů jsme se rozhodli

rekapitulovat a informovat Vás i

veřejnost prostřednictvím

informačního bulletinu o naší

činnosti v uplynulých letech, ale

také o výhledu do let příštích.

Není nás mezi členy MAS Vodňanská

ryba už mnoho, kteří si chvíle

oficiálního vzniku mohou osobně

pamatovat. V klubovně Domova

mládeže Střední rybářské školy ve

Vodňanech se dne 6. dubna 2004

sešlo 16 zakládajících členů tehdy

občanského sdružení, které si dalo

jméno Vodňanská ryba. Následovalo

hektické období vytváření první

strategie, přistupování dalších členů

a skutečné formování toho, čemu se

už tehdy říkalo místní akční

skupina. A to se dělo všechno

amatérsky, na koleni, vlastně na

kolenou několika málo lidí, kteří

sdružení zakládali. Byla to doba

spousty představ a snů, která ale

neskončila úspěchem, neboť naše

MAS nebyla (snad?) z důvodu

nedostatku finančních prostředků,

pro období 2007 – 2013 vybrána k

podpoře, o čemž jsme byli oficiální

cestou informováni v červnu 2009.

Tento neúspěch některé členy

odradil a odešli, jiní přestali

pracovat a jen opravdové „zdravé

jádro“ věřilo, že se to příště už musí

podařit. A tak zbylí členové dále

pracovali, platili členské příspěvky

a doufali. MAS se v této době

zapojovala alespoň do projektů

Spolupráce financovaných z

Programu rozvoje venkova tak, aby

se na ni v regionu úplně

nezapomnělo. Byla navázána

spolupráce nejen mezi obcemi,

neziskovými organizacemi a

podnikateli, ale také mezi MAS

Jihočeského kraje, unikátní byly

projekty spolupráce se slovenskou

MAS Vršatec. 

 Pak začala příprava dalšího

programového období 2014 - 2020 a

my jsme zase stáli na začátku. Od

roku 2010 jsme se připravovali,

vyplňovali formuláře, rozesílali

dotazníky a mnohdy partnery v

území zahlcovali spoustou

požadavků, které ale byly pro

přípravu nové strategie velice

důležité. Nejprve jsme však museli

splnit požadavky tzv.

standardizace, kdy si Ministerstvo

zemědělství ověřovalo, zda budeme

vůbec schopni administrovat

poskytované dotace. Po splnění

těchto požadavků a získání

osvědčení, jsme plnili další

požadavky dalších ministerstev a to

Ministerstva pro místní rozvoj a

Ministerstva práce a sociálních věcí

tak, abychom mohli administrovat

OP Zaměstnanost a Integrovaný

regionální operační program.

Tato doba skončila 8. srpna 2017

schválením Strategie komunitně

vedeného místního rozvoje s

názvem „Lidé venkovu, venkov

lidem“. Tímto názvem jsme chtěli

vzdát holt všem těm, kteří v regionu

žijí a pracují. 

MAS Vodňanská ryba je územím

klidu, krásné přírody a hlavně

pracovitých lidí, kteří po staletí

dávají venkovu to nejlepší ze sebe,

obhospodařují svá pole a pastviny,

žijí v souladu s přírodou, která jim

jejich píli a pracovitost oplácí.Z

80% se jedná o obce do 500

obyvatel. Lidé ve svých malých

obcích žijí i přesto, že podmínky

pro život jsou zde stále složitější,

zhoršuje se dopravní obslužnost,

pomalu se z obcí vytrácejí obchody,

hospůdky, pošty a další služby.

Přesto stále své vesničky dále

zvelebují, takže je radost na ně

pohledět. 

-- pokračování na další straně --
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 -- pokračování z předchozí strany --

Je na nich vidět, že tady žijí lidé,

kteří to tu mají rádi. Proto jsme byli

velice rádi, když po dlouhých letech

čekání a profesionalizaci MAS, byla

16. srpna 2017 vypsána první výzva

z Programu rozvoje venkova.

Pohled do skříní v kanceláři, které

jsme od té doby dokázali zaplnit

šanony s projekty a jinou

dokumentací, připomíná, kolik

žádostí nám už prošlo rukama a

počítačem, kolik peněz jsme na

dobré účely od roku 2017 do roku

2021 v regionu přidělili, ale také

kolik kilogramů papíru jsme vytiskli,

nakopírovali a oskenovali. Svědčí to

o tom, jak se naše činnost

nenápadně změnila z tvůrčí v

úřednickou, v níž jsme jen maličkým

kolečkem ve velké dotační

mašinérii.

Sedmnáct let sloužíme regionu,

obstáli jsme v prvním poločase

období 2014 – 2020 tzv.

střednědobou evaluací, a stejně nás

v roce 2020 zase čekala nová  

standardizace jako na začátku, pro

změnu tentokrát pod hlavičkou

Ministerstva pro místní rozvoj. I

tentokrát jsme obstáli. Také

koncepční část nové Strategie

komunitně vedeného místního

rozvoje na období 2021 – 2027 „Lidé

venkovu, venkov lidem II“ máme

schválenou a začínáme připravovat

nové programové rámce pro

jednotlivé operační programy.

Budou se týkat stejných programů,

které již administrujeme, ale s

trochu jinými názvy: Program

rozvoje venkova spravovaný

Ministerstvem zemědělství se bude

nově jmenovat Společná

zemědělská politika (SZP), Operační 

program Zaměstnanost, patřící pod

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

přibere do názvu plus (OP

Zaměstnanost +), Operační program

Výzkum, vývoj, vzdělávání, patřící

Ministerstvu školství, dostane nový

název po učiteli národů Operační

program Jan Ámos Komenský (OP

JAK), jen Ministerstvo pro místní

rozvoj zatím nezměnilo název 

spravovaného operačního

programu, takže zůstává

Integrovaný regionální operační

program. O všech novinkách Vás

budeme informovat. 

Poslední dva roky byly divnými

roky, v nichž se přemnožili hraboši,

slimáci a jeden druh viru. Naučili

jsme se mnoho nových cizích slov i

nových dovedností (využívat

videokonference, absolvovat

semináře online, hlasovat per

rollam), ale málem jsme se

odnaučili normálně žít. Přečkali

jsme to a chystáme se na nové

období 2021 - 2027. S novými

výzvami, určitě s hraboši a asi i s

novými viry. Přesto věříme, že se

nám v příštím období bude, s

pomocí všech obcí v regionu i všech

dalších aktérů v území, dařit

alespoň tak, jako v tomto období.

Děkujeme za dosavadní spolupráci

a těšíme se na další společné

projekty.

 

PhDr. Alena Cepáková, 

předsedkyně MAS

 

Již je nastaven termín avíza a plánované vyhlášení výzvy
„Šablony pro MŠ a ZŠ I“!

Avízo plánované výzvy – duben 2022
Plánované datum vyhlášení výzvy – květen 2022

Vyhlášení výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ je naplánováno
z předpokladu, že Programový dokument OP JAK bude
Evropskou komisí schválen v dubnu 2022. V případě
prodlení ve schválení dojde k posunu termínů.

Harmonogram výzev na rok 2022 naleznete na webových
stránkách: https://opjak.cz

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ bude v následujících
oblastech:

• personální podpora
• osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
• aktivity rozvíjející ICT
• extrakurikulární a rozvojové aktivity
• spolupráce ZŠ a SŠ
• vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě
eTwinning
• individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb
včetně nadání
• stáže pedagogických pracovníků.

Na základě výše uvedených informací očekávejte, že MAS Vodňanská ryba bude ve
druhém čtvrtletí roku organizovat seminář pro novou výzvu „Šablony pro MŠ a ZŠ I“!

NEPŘEHLÉDNĚTE!
OP Jan Amos Komenský – priorita 2 Vzdělávání
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V našem zpravodaji Vás budeme průběžně seznamovat s projekty, které byly díky MAS Vodňanská ryba finančně
podpořeny a úspěšně zrealizovány.

V prvních výzvách programového období 2014+ byla vyhlášena výzva v rámci opatření Sociálního začleňování a sociálních
služeb. 

Do vyhlášené výzvy se přihlásili dva žadatelé a u obou žádostí o podporu bylo předmětem projektu zkvalitnění materiálně-
technické základny pečovatelské služby pořízením automobilu. Automobil byl pořízen pro účely poskytování terénní sociální
služby.

Přehled podpořených žádostí:

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM – IROP

Město Protivín

CSP Vodňany
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Obec Temešvár

Tato malá obec zastoupená starostou, panem Milanem Svobodou, podala do vyhlášené výzvy č. 6 Programu
rozvoje venkova dvě žádosti (fiche Projekty pro obce).

První žádost byla zaměřena na úpravu veřejného prostranství (návsi) doplněním 7 ks solitérních herních prvků, 2
souborů piknik setů a 2 ks laviček a okolí obecního úřadu doplněním také 2 ks laviček. V obci je prostranství na
návsi velmi využívané k setkávání obyvatel všech věkových skupin, ale jeho vybavení bylo velmi zastaralé. Z
těchto důvodů obec chtěla do této lokality pořídit nové herní prvky pro děti a mládež, vybavení k ohništi (piknik
sety) a lavičky. Prostranství je veřejné přístupné široké veřejnosti bez omezení. 
Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu byly 586 439,00 Kč, výše dotace z PRV činí 80% tj. 469 151,00 Kč.

Druhá žádost měla za cíl dokončit revitalizaci návsi výstavbou společenské pergoly - altánu. Náves je přirozené
centrum obce, kde se občané v současné době scházejí při různých příležitostech pořádaných obcí anebo
spolky. Nová pergola tak podpořila komunitní setkávání obyvatel obce a spolkový život. Součástí pergoly je
sklad, který slouží jako zázemí při pořádání kulturních a společenských akcí např. na uskladnění potřeb a
materiálu pro jednotlivé akce, občerstvení a cen pro děti, nápojů, drobného občerstvení apod. Jednopodlažní
dřevěná zastřešená pergola ve tvaru písmene L o rozměrech 10,600 m x 10,600 m je zakrytá sedlovou střechou, a
je s prostorem pro posezení. Pergola je napojena na elektrickou energii a veřejný vodovod. Na stavbu bylo
vydáno stavební povolení.

Celkové způsobilé náklady na tento projekt byly 2 038 862,00 Kč, výše dotace z PRV činí 80% tj. 1 631 089,00 Kč.
Na oba projekty obec získá celkem 2 100 240, 00 Kč, což je pro takto malou obec velice významná částka.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Obec Temešvár
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
V průběhu programového období 2014+ byly a jsou v rámci OPZ realizovány níže uvedené projekty v celkové
výši  13.275.178,-- Kč.

Postupně Vás budeme v jednotlivých číslech našeho zpravodaje  seznamovat s ukončenými projekty,
realizovanými z OPZ. 

V současné době je již ukončen
projekt Čokoládovna Drahonice. V
tomto projektu se dokonce propojily
dva operační programy, Operační
program Zaměstnanost a
Integrovaný regionální operační
program. Z toho prvního byly
čerpány finanční prostředky na
zaměstnance a některé přístroje či
provozní vybavení, z toho druhého
potom na stavbu a také na vybavení. 

Díky tomuto projektu vznikla 2 nová
pracovní místa pro osoby se
zdravotním postižením (mentálním
či kombinovaným), jejichž uplatnění
na trhu práce je vždy komplikované.
V rámci projektu se také rozšířily
výrobní prostory sociálního podniku
ve stávajícím objektu provozovny a
pořídilo se technologické zařízení
pro výrobu nového produktu.

Více o projektu se dozvíte z
rozhovoru s Ing. Václavem
Prokopem v příštím čísle našeho
zpravodaje.

Čokoládovna Drahonice, Foto:  Národní síť Místních akčních skupin ČR
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ŠABLONY II A III VE ŠKOLÁCH

MAS Vodňanská ryba kromě řady dalších aktivit také pomáhá mateřským a základním školám s administrací
žádostí o finanční podporu z výzvy Šablony II a navazující výzvy Šablony II. Obě výzvy vyhlásilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jsou hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
 
O podporu ve výzvě Šablony II mohly požádat základní a mateřské školy, základní umělecké školy i střediska
volného času. Podpora je určena na personální podporu (školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové,
sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci), na vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem, vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání,
projektovou výuku i zájmové kluby.
 
Administrativa spojená s podáváním žádostí a následně podáváním zpráv o realizaci je poměrně náročná a
personální kapacity ve školách (v oblasti administrativy) jsou nedostačující. Proto přichází na pomoc MAS
Vodňanská ryba, která mateřským a základním školám v území zajišťuje metodickou a administrativní pomoc při
zpracování žádostí i následném monitoringu konkrétních projektů.
 
O pomoc s podáváním žádostí o podporu požádaly tyto mateřské a základní školy: 
Základní škola a Gymnázium Vodňany, Mateřská škola Vodňany Smetanova 204, Mateřská škola Sluníčko Vodňany
s. r. o., Základní škola Vodňany, nám. 5. května 104, Základní škola Bavorov, Základní škola a Mateřská škola
Záhoří, Základní a Mateřská škola Kluky, Mateřská škola Putim, Mateřská škola Bavorov, Mateřská škola Drahonice
a Mateřská škola Číčenice. 

Ze 16 mateřských a  základních škol sídlících na území MAS  Vodňanská ryba využilo pomoc MAS v rámci výzvy
Šablony II 11 škol. Pandemie Covid 19 zasáhla mj. také do realizace projektů financovaných z tzv. šablon. Některé
školy nemohly splnit všechny naplánované aktivity v požadovaném termínu a tak jim MAS Vodňanská ryba
pomohla zajistit prodloužení projektů, všechny projekty však budou zrealizovány nejpozději do konce ledna 2022. 
 
Většina škol navazuje novými projekty ve výzvě Šablony III. Kromě aktivit personálního charakteru mohou školy v
této výzvě financovat projektové dny, doučování, zájmové kluby nebo také nově zahraniční stáže pedagogů.
Podporována je také spolupráce pedagogů s rodiči a dalšími školami.
  
Administrativní podporu při zpracování žádostí, konzultace během realizace, metodickou pomoc a monitorování
projektu zajišťuje MAS Vodňanská ryba pro všechny školy zdarma.

MŠ Drahonice
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ŠABLONY - PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLE/VE VÝUCE

V rámci Šablon jsou oblíbenou aktivitou škol
Projektové dny ve škole/ve výuce či Projektové dny
mimo školu.

Projektová výuka spočívá ve společném vedení
aktivity pedagogem školy a odborníkem z praxe, kdy
oba (pedagog s odborníkem z praxe) připraví a vedou
projektovou výuku zaměřenou na vybrané téma.
Splněná aktivita znamená zrealizovat 4hodinový blok
projektové výuky, určena je pro minimálně jednoho
pedagoga a odborníka z praxe pro jednu
třídu/skupinu dětí/žáků.

V poslední vlně Šablon III Projektové dny probíhají v
oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje
klíčových kompetencí dětí v následujících čtyřech
témat:
1.polytechnické vzdělávání
2.environmentální vzdělávání
3.podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení
4.kariérové poradenství (pouze u ZŠ).

Zrealizovaná aktivita vede k rozvoji osobních a
sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního
přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Protože projektové dny ze Šablon III jsou teprve
realizovány, uvedeme zde ve zpravodaji projektové
dny z vlny Šablon II, které již výuku mají vesele za
sebou a úspěšně splnily podmínky aktivity projektu.

PROJEKTOVÉ DNY „BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 
ANEB NEBOJÍM SE NA SILNICI“

Na našem území MAS si dvě mateřské školy zvolily pro
projektový den téma „Dopravní výchova MŠ“.

Cílem projektu je naučit děti bezpečně se pohybovat ve
venkovním prostředí, rutinně používat získané znalosti a
dovednosti tak, aby byly schopné se bezpečně orientovat v
silničním provozu.

Jako první si školy vybraly odborníka z praxe, aby
společně pedagog a odborník z praxe nastavili jednotlivé
aktivity celého projektového dne.
Pro zaměření tématu pro mateřské školy odborník s
pedagogem seznámili děti pomocí výukových materiálů,
například obrázky, pracovními listy, písničkami na dané
téma či maňáskem s pravidly pohybu na chodníku a na
silnici z pohledu chodce i cyklisty, s vybavením kola včetně
servisu kola, s bezpečnou jízdou a první pomocí.

V druhé části projektového dne proběhla dopravní
výchova způsobem pohybových her a následně
pokračovala na dětském hřišti, kde se děti učily poznávat
dopravní značky, dále jezdily podle pokynů na
odrážedlech, koloběžkách a na kolech a na konci proběhly
i závody.

Téma dopravní výchovy je ve školkách oblíbené. Děti
průběh celé výuky zaujal, dobře reagovaly a
spolupracovaly s přizvanými odborníky. Projektový den
byl pro děti přínosem.

MŠ Drahonice MŠ Číčenice
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DĚTSKÝ KLUB „RYBKA“

Ve školním roce 2021/22 pokračuje v činnosti Dětský klub Rybka, který zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové,
popřípadě tematické a rekreační akce pro žáky 1. stupně ZŠ, zabývá se aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti
dítěte a kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy. Zároveň pracovnice klubu zajišťují doprovody přihlášených dětí
na zájmové kroužky (např. do ZUŠ, DDM apod.) a psaní školních úkolů. Aktivity Dětského klubu jsou bezplatné
včetně doprovodů na zájmové kroužky, jeho provozní doba je v pracovní dny od 12 do 18 hodin. 

Dětský klub Rybka také dětem nabízí vyplnění volného času těmito zájmovými aktivitami - kroužky:
Malý technik – děti se učí montovat, malí technici si sami dokážou postavit motorku nebo traktor, ale také další
složité věci. Cílem kroužku je podpora technické tvořivosti, motivace dětí k práci s konstrukčními stavebnicemi a
přiblížení vlastností vnějšího světa zábavou formou. 
Výtvarné a keramické tvoření - kroužek seznamuje děti s různými malířskými styly, děti pracují v keramické dílně.
Děti chodí do galerie a muzea na výstavy, malovat do plenéru, hrají improvizační a netradiční výtvarné hry, které v
nich probudí spontánnost a malířského ducha.
Deskovky – jsou určeny jak dětem, které už deskové hry hrají, tak i úplným začátečníkům. Hrát hry s reálnými
kamarády je prostě lepší než být doma sám u počítače.  Deskové hry rozvíjí kreativitu, logické myšlení, ale také učí
děti vzájemnému respektu. Děti si hraním rozvíjejí slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, komunikaci s ostatními a
v neposlední řadě se učí přijmout vítězství i porážku. 

Dětský klub Rybka zajišťuje také doučování českého jazyka a matematiky. Doučování je zaměřeno přímo na
požadavky žáka tak, aby se jeho prospěch rychle zlepšil. 

V době jarních a letních prázdnin Dětský klub Rybka nabízí již čtvrtým rokem celodenní příměstské tábory s
různou tématikou a výlety. Nejbližší příměstský tábor se bude konat v týdnu od 21. 2. 2022.

           

Projekt Dětský klub Rybka
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185

Dětský klub ,,Rybka" - kroužek Malý technik
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DS Prácheňsko, z.s. pečuje o stejnojmennou oblast,
která se rozprostírá v severní části Jihočeského
kraje, u hranice s krajem Plzeňským, a zahrnuje
mikroregiony Protivínsko, Vodňansko, Strakonicko
a Volyňsko. 

Prácheňsko je území s bohatou historií, se spoustou
drobných památek, s tajemnými hrady a vznešeně
vzhlížejícími zámky. Živý region, který má mnoho
podob a tváří - malebné vísky s udržovanými
lidovými zvyky a tradicemi, ale také zapadlé
hájovny uprostřed šumících lesů plných borůvek a
hub, či kvalitní řemeslné výrobky a služby oceněné
certifikátem "regionálního produktu – Prácheňsko". 

Krajina protkaná rybníky, lesy a voňavými loukami
nabízí prostor pro mnoho sportovních aktivit i pro
trávení klidné dovolené. Prácheňskem cválejte na
koni, plujte lodí po Otavě, jezděte na kole po
značených cyklostezkách, jako pěší turista se
procházejte ve stínu staletých dubů po poutních
stezkách. Osvěžte se pivem z regionálních pivovarů,
ochutnejte speciality z ryb nebo navštivte některou
z kulturních akcí.

Zveme Vás do regionu, který je atraktivní pro
všechny. Každý si u nás najde to své. Na svých
toulkách krajem objevíte mnoho technických a
historických památek, také studánky, léčivé
prameny a místa s tzv. geniem loci. Poznávejte
Prácheňsko všemi smysly a nechte se unést…

Představujeme Vám destinační společnost Prácheňsko

 
Více o oblasti naleznete na oficiálních webových stránkách www.prachensko.eu

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

MAS VODŇANSKÁ RYBA, z.s. opět organizuje jarní příměstský tábor pro žáky 1. stupně ZŠ. Jarní příměstský tábor
bude probíhat v týdnu od 21. 2. 2022 od 7 do 17 hodin. Předpokládaná úhrada nákladů bude činit 650 Kč za týden.
V případě velkého počtu přihlášených, budou upřednostněny děti, které pravidelně navštěvují Dětský klub Rybka. 

Přihlášky získáte v Dětském klubu Rybka, nám. Svobody 10, Vodňany, anebo na www.vodnanskaryba.eu, své děti
můžete přihlásit do 14. 2. 2022. 

Cílem projektu je podpořit zaměstnanost rodičů s malými dětmi a zároveň přispět ke sladění soukromého a
pracovního života rodin.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt Dětský klub Rybka
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185

http://www.vodnanskaryba.eu/
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Seznam obcí v zájmovém území MAS

Okres Písek: 
Albrechtice nad Vltavou, Dolní

Novosedly, Heřmaň, Kluky, Křenovice,
Olešná, Oslov, Paseky, Podolí I, Protivín,

Putim, Ražice, Skály, Slabčice, Tálín,
Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice,

Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár

Okres Strakonice: 
Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice,
Drahonice, Krajníčko, Krašlovice,

Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice,
Stožice, Vodňany

Mapa území MAS Vodňanská ryba

MAS Vodňanská ryba, z.s., nám. Svobody č.10/I, 389 01 Vodňany, IČO: 266 63 996 
tel.: +420 602 373 536

e-mail: masvodryba@centrum.cz
www.vodnanskaryba.eu

@masvodryba
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HRAD HELFENBURK
Hrad Helfenburk, který najdeme asi 5 km od Bavorova, patří
svou rozlohou 1,27 ha mezi největší zříceniny v České republice.
Dobře zachovaný je obranný systém soustavy dělových a
obranných bašt. Součástí zříceniny jsou i zbytky rozlehlého
dvoulodního paláce. 
Hradní věž byla dříve součástí obranného systému. Má výšku 15
metrů a v roce 1977 byla upravena na rozhlednu. Za pěkného
počasí je prý odtud vidět téměř celá Šumava.
Romantické prostředí Helfenburku je poslední dobou stále
častěji využíváno k svatebním obřadům a zajímavým kulturním
akcím.
Víte, že na hradě můžete po předchozí domluvě i přenocovat?

Více se dozvíte na www.helfenburk.com

mailto:masvodryba@centrum.cz

