Tradici legendami opﬁedeného volarského piva
z b˘valého mû‰Èanského pivovaru pﬁipomíná volarská
radnice pﬁíleÏitostn˘mi várkami Volarského leÏáku.

Originálním produktem mûsta Volary je Volarská
zlatá neboli hoﬁká bylinná lihovina jedineãné receptury
a nezamûnitelné chuti. Ochutnejte Volarskou zlatou,
která je charakteristická svou vzácnou chutí spojující
ãirost vltavsk˘ch vod, vÛni volarsk˘ch luãin a pﬁítmí
‰umavsk˘ch lesÛ.

Proã právû Volarská zlatá? Mnohé napoví jiÏ její
barva, leccos naznaãí tradice Zlaté stezky spojující
právû pﬁes Volary ãeské Po‰umaví s bavorsk˘m
Podunajím, a nemálo pﬁidá ná‰ pohled na volarskou
pﬁítomnost. Dost moÏná právû teì proÏíváme zlaté ãasy,
docela urãitû se rádi setkáváme s lidmi, kteﬁí mají
zlaté srdce.
Zlaté je slunce nad na‰í ·umavou, zlatavû se tﬁpytí
ãiré vody Vltavy protékající volarsk˘mi humny.
V ãasech zmatkÛ a krajností je radno volit zlatou
stﬁední cestu a pﬁipijete-li si Volarskou zlatou, nechÈ se
vám dostane poznání nad zlato cennûj‰ího:
„Nehledej velké bohatství, ale jen takové, jakého
mÛÏe‰ nab˘t spravedlivû, uÏít stﬁídmû, rozdat vesele
a opustit ve spokojenosti.“
***
… Volarská zlatá nese poselství ãir˘ch vod prostoupen˘ch tiziánov˘m pﬁelivem ra‰elini‰È na stéblech
travin stydlivû laskan˘ch Vltavou…
***
… Volarská zlatá je prodchnuta omamnou vÛní horsk˘ch luãin, ‰elestem srpnov˘ch trav a pronikavou mocí
koﬁenÛ a bylin, jimÏ vdechla sílu pamûÈ vûkÛ…
***
… Volarská zlatá probouzí sílu, která provede ãlovûka stinn˘m chladem ‰umavského hvozdu do míst,
která dosud neznal, jen tu‰il…
***
Volarská zlatá byla poprvé pﬁedstavena na Volarsk˘ch slavnostech dﬁeva v srpnu roku 2008.
Volarskou zlatou pro Mûsto Volary vyrábí firma
Fruko Schulz JindﬁichÛv Hradec.
Volarská zlatá je k dostání pouze na vybran˘ch
místech v mûstû Volary.
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Biofarma s penzionem, kde mÛÏete sledovat
chov zvíﬁat a zpracování bioproduktÛ z bezprostﬁední
blízkosti na vlastní oãi, se nachází ve Sluneãné.
Majitel a provozovatel Ing. Pavel ·tûpánek vyrábí
vlastní máslo, s˘ry i tvaroh, a rád vás provede sv˘m
venkovsk˘m rájem s vyhlídkou na hraniãní hvozdy
a vody Lipenské pﬁehrady.

Okolí Volar je houbaﬁsk˘m rájem, kde se houby
nehledají, n˘brÏ rovnou sbírají. TotéÏ lze ﬁíci o borÛvkách,
malinách, brusinkách ãi mechovkách.
Vedle toho vám ov‰em Volarsko nabízí i biokvalitu
regionálních gastronomick˘ch v˘robkÛ a specialit.

Volarsk˘ chléb si udrÏuje svou v˘bornou povûst
jiÏ po desetiletí. Pekárna rodiny Chobodov˘ch nad
kostelem peãe tradiãní kvalitní, poctiv˘ a chutn˘
volarsk˘ chléb, pﬁiãemÏ svÛj sortiment obohacuje
o speciality typu koﬁenového chleba.
Slávu volarského pastvináﬁství a dobytkáﬁství nese
dnes Zefa, spol. s r. o. Tato zemûdûlská firma se specializuje na biochov hovûzího dobytka na horsk˘ch loukách
v okolí Volar, jehoÏ maso zpracovává na vlastních
moderních jatkách v Brixovû Dvoﬁe nad Volary. ·piãkov˘mi produkty firmy jsou desetikilogramové krabice
s pûti druhy hovûzího masa, dále pak sekaná, salámy
a uzeniny. A koupíte tu, vûﬁte nevûﬁte, i kraviny (neboli
kravské kÛÏe).

Budou-li vám následující ﬁádky pﬁipadat jako
reklama volarsk˘ch v˘robcÛ potravin v˘teãné kvality
a jedineãné chuti, pak: ano, Volarsko se má ãím pochlubit a následující potraviny a pochutiny spolu s jejich
v˘robci jsou skvûlou vizitkou na‰eho mûsta a regionu!

Mléãnou produkci vlastních stád, opût v biokvalitû,
zpracovává mléãná farma Vlãí jámy rodiny Ho‰nov˘ch
z Volar. Jejich jogurty, tvaroh, s˘ry a dal‰í mléãné v˘robky
jsou chuÈovû nezamûnitelné. A z etikety na velkém kole
Boubínského s˘ra toká ‰umavsk˘ tetﬁev.

Ve Volarech se také úspû‰nû vãelaﬁí. Zdej‰í
organizace sdruÏuje desítky vãelaﬁÛ a napﬁíklad Jiﬁí
Musálek z volarské místní ãásti Ml˘ny získal zlatou
medaili âesk˘ med 2007 a stﬁíbrnou medaili o rok
pozdûji; ocenûna byla pochopitelnû kvalita jeho medu.
Horské vãelíny s ‰umavsk˘mi vãelstvy se nacházejí
nejen ve Volarech, ale i v pﬁilehlém Vltavském luhu
od Chlumu po Lenoru.

