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Svatý Vintíř a jeho dobrá voda
Tento výlet původně připravil Aleš Zajíček do časopisu RS Kompas na téma lázeňská péče. Když jsem se 
podíváte na fotografie, lze říci, že toto je místo, kde lze rozjímat po celý rok. A na počátku nového roku to 
může být o tom, co dobrého nás v příštích měsících čeká. S jakými fajn lidmi se chceme potkat, a co 
chceme udělat pro své potěšení.

Mnoho pramenů nemá jméno, nad jinými jsou postavena celá lázeňská 
města. Mnoho pramenů má své příběhy a osudy. Pramen sv. Vintíře  
k nim patří. Krom svých blahodárných účinků pro tělo se nalézá i vedle 
stejnojmenného kostela v Dobré Vodě u Hartmanic a díky péči ČSLA 
po skončení 2. světové války málem stejně jako kostel zanikl. Nestalo se 
tak a dnes se z něj opět můžete s chutí napít. Kostel jako takový má asi 
nejkrásnější skleněnou výzdobu na světě. Nejen oltář, ale i křížová cesta 
jsou dílem Vladěny Tesařové, která zde žije a pracuje. Nu, a pokud se 
chcete podívat na historii Šumavy, zastavte se v Hartmanicích v místní 
synagoze. Zdejší expozice vám mnohé odtajní a též ukáže dobu, která 
již naštěstí pominula, ovšem nelze na ni jen tak zapomenout.

Modrá značka KČT obě místa spojuje a věřte nebo ne, zdejší vzduch 
přímo vybízí ke krátké procházce.

Naše cesta vedla z nejprve do synagogy, poté po modré značce do Dobré 
vody a po prohlídce kostela a občerstvení léčivou vodou jsme odjeli ze 
zastávky autobusem do Prášil. Batoh není náš, ale německy hovořícího 
návštěvníka, jehož předci zde v Dobré Vodě do roku 1945 žili.
Vaši zajíci na cestách.
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