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Knihovny v dětských domo-
vech, školách, nemocnicích
a domovech pro seniory doplní
spousta knih, brožur, ale i DVD
a her s environmentální temati-
kou, které za posledních 25 let
vydala Správa Národního parku
Šumava (NPŠ). 

„Za čtvrt století jsme vydali
docela dost materiálů, a to jak
ryze odborných, tak populárně-
naučných nebo odpočinkových.
Všechny by měly být mezi lid-
mi, a to nejen mezi našimi ná-
vštěvníky nebo odborníky, ale

i těmi, kteří se na Šumavu dosta-
nou velmi sporadicky nebo tu
ještě vůbec nebyli,“ shrnul ředi-
tel NPŠ Pavel Hubený důvody,
které vedly k tomu, že vybrané
materiály správa bezplatně po-
skytne nejrůznějším organiza-
cím. 

„Oslovili jsme bezmála se-
dmdesát institucí včetně obec-
ních knihoven, nemocnic, dět-
ských domovů, domovy pro
seniory, odborné knihovny i zá-
kladní, střední a vysoké školy.
Zájem o naše materiály nakonec
projevila polovina ze všech, kte-
rým jsme je nabídli,“ vyjmeno-

vala Právu, kam knihy, hry
a brožury poputují, referentka
marketingu Jana Zvettlerová. 

Podotkla, že správa parku pro
každého zájemce soubor mate-
riálů připravila individuálně,
aby se mu hodil. Pro dětské do-
movy nebo základní školy jsou
určeny materiály více obrazové,
včetně her, jako jsou pexetria
a podobně. Pro odborné knihov-
ny, odborné střední a vysoké
školy zase materiály, které bu-
dou sloužit hlavně pro výuku. 

„S národním parkem spolu-
pracujeme už několik let, proto
bylo logické, že možnosti získat

knihy a hry využijeme. Je to je-
dinečný způsob, jak se naše děti
seznámí trochu víc a jinak se
Šumavou, a to i přesto, že jezdí
na Šumavu na školy v přírodě
do Stožce nebo na Kvildu. Ně-
které materiály rozdáme dětem
jako dárky, jiné využijí učitelé
ve výuce,“ pochvaloval si nápad
vedení parku ředitel Dětského
domova a Základní školy ve Vo-
lyni Jiří Pán. 

Volyňským dětem předal knížky
a hry s environmentální temati-
kou ředitel NPŠ Pavel Hubený.

Park rozdává knihy a brožury o Šumavě
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