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Březnové akce na Šumavě
1. 3. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti Čarovný proutek
od Krakonoše. www.loutky.unas.cz
2. 3. 2019 / Kabát revival / Horažďovice, KD / od 20 hodin celovečerní bigbít. www.kdhd.cz
2. 3. 2019 / Masopust / Volary / od 13 hodin vychází průvod masek od radnice a obchází
celé město dům od domu, masopust je zakončen ve společenském sále radnice, kde se od
19 hodin uskuteční masopustní veselice s pochováním basy. Hrají Šumavští Šumaři.
www.mestovolary.cz
2. 3. 2019 / Masopustní průvod / Horní Planá / rozmařilé masky pod vedením rychtáře tropí v ulicích nemalý rozruch, u každého domu gratulují a tancují s obyvateli, začátek v 8 hodin
u radnice, večer od 20 hodin masopustní veselice v sále KIC. www.horniplana.cz
2. 3. 2019 / Masopustní průvod / Chanovice / od 12 hodin. www.chanovice.cz
2. 3. 2019 / Karneval s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou, skiareál /
www.lipno.info
2. – 3. 3. 2019 / Lipenský mistr / Lipno nad Vltavou, skiareál / závod pro
všechny
věkové
kategorie.
www.lipno.info
3. 3. 2019 / Slope style, Big Air/ Zadov, LA Kobyla / snowboardové závody ve snowparku. www.lazadov.cz
4. 3. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
1. 3. – 26. 3. 2019 / Umění je člověk v člověku /
Klatovy, KD galerie Atrium / el SaLindner- výstava
obrazů německé autorky. www.mksklatovy.cz
15. 3. – 15. 4. 2019 / Osudový březen 1939 / Klatovy, expozice v kině Šumava / Vraťme se o 80 let
zpět do osudné poloviny března 1939, kdy tři dny
dokázaly tragicky změnit chod našich dějin a urychlit
začátek druhé světové války. Připomeňme si tyto
události prostřednictvím objektivu a různých dokumentů. Výstavu pořádá Klub 3. armády v Klatovech
a MKS Klatovy.
16. 3. – 31. 3. 2019 / Za zrcadlem fotografie / Sušice, galerie Sirkus / výstava pozoruhodných fotografických obrazů Václava Jelínka; vernisáž 16. 3. Od
17 hodin.
do 26. 3. 2019 Taiwan / Klatovy, KD / výstava fotografií z každodenního života obyvatel z ostrova v
jihovýchodní Asii. www.mksklatovy.cz
do 29. 4. 2019 / Jak se zdobí kraslice / Janovice
nad Úhlavou, městská knihovna / výstava kraslic
Radky Grösslové i s návody technik zdobení.
www.knihovna-janovice.cz
do 30. 4. 2019 / Z jedné palety / Žihobce, Muzum
Lamberské stezky / 9. očník výstavy prací žáků Mgr.
Olgy Hrachové. www.zihobce.cz
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5. 3. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
5. 3. 2019 / Lístky do památníku / Netolice, městské divadlo / Musica dolce vita přináší
program plný krásné hudby od našich klasiků až k významným skladatelům 20. století, hudební program bude zpestřen citacemi z knih Ivy Hüttnerové; od 19 hodin. www.netolice.cz
6. 3. 2019 / Odpoledne s rysem ostrovidem / Kašperské Hory, IS a SEV NP / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí včetně promítnutí filmu ze života této naší největší kočkovité
šelmy, od 14 hodin. www.npsumava.cz
6. 3. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka na
sněžnicích vás zavede až na vrchol Modravské hory, délka trasy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
7. 3. 2019 / Antistresové malování a Pergamano / Kašperské Hory, IS a SEV NP / na tvořivé
dílně se seznámíte s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí všedních dnů a vlastnoručně si vyrobíte originální dárek od 13 hodin. www.npsumava.cz
7. 3. 2019 / Pohledy do krajiny - Andalusie / Kašperské Hory, IS a SEV NP / cestopisná
přednáška Ondřeje Vrhela s promítáním fotografií vás provede od Gibraltaru až po zasněžený hřeben pohoří Sierra Nevada, od 18 hodin. www.npsumava.cz
7. 3. 2019 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a přírodních poměrech, od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
8. 3. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz

V klatovském Pavilonu skla
se vznášejí dětské šatičky
s příběhy
Až do 14. dubna. 2019 mohou návštěvníci Pavilonu skla v Klatovech shlédnout výstavu Mistrovská rytina skla.
Tato výstava uspořádaná ve spolupráci se Sdružením sympozia rytého skla dokumentuje nejnovější trendy v náročné technice dekorování skla –
rytině. Ve výstavě uvidí návštěvníci mnoho druhů
chápání a pojetí této tisíce let staré techniky
v aktuálních pracích špičkových českých i zahraničních umělců všech generací. Společným jmenovatelem všech vystavených prací je to, že
vznikly na podzim roku 2017 na 7. mezinárodním
sympoziu rytého skla v Kamenickém Šenově.
Sympozia rytého skla se v Kamenickém Šenově
konají od roku 1996 a jsou výzvou pro rytce
z celého světa. A od prvního do posledního sedmého sympozia jich byly již stovky. Pro Pavilon
skla se podařilo na dva měsíce zapůjčit výsledky
prací umělců ze sedmého sympozia, aby měli i
návštěvníci v západních Čechách možnost seznámit s často překvapivými kombinacemi různých
materiálů se sklem a také s tím, co vše lze pomocí
rytiny ve skle ztvárnit.

8. 3. 2019 / O princezně Meduničce / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin loutková pohádka. www.tyjatr.cz
8. 3. 2019 / Koncert Ženám / Kašperské Hory / legendární písničkář Vojta Kiďák Tomáško
zazpívá spoustu písniček k pousmání i zamyšlení, od 19 hodin. www.kasphory.cz
8. 3. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti Zlatý pták.
www.loutky.unas.cz
9. 3. 2019 / Country bál / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
10. 3. 2019 / Venčíme! / Horažďovice, DDM / jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddmhd.cz
11. 3. 2019 / Sušická tančírna / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená tančírna pro dospělé pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
11. 3. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / výprava na sněžnicích (i bez
sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
12. 3. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
12. 3. 2019 / Vycházka na sněžnicích – Modrava a okolí / Modrava, parkoviště / zimní vycházka na sněžnicích vás zavede do známých i méně známých míst v okolí Modravy, od 10
hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
12. 3. 2019 / Veselá trojka Pavla Kršky / Sušice, KD Sokolovna / od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
14. 3. 2019 / Tvořivá dílna z ovčína / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet jednu z technik zpracování ovčí vlny. Plstit budeme mokrou i suchou technikou, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
14. 3. 2019 / Pohledy do krajiny – Toskánsko / Kašperské Hory, IS / cestopisná přednáška
Heleny Macenauerové s promítáním úžasných fotografií z Toskánska, od 18 hodin.
www.npsumava.cz

Ve výstavě tak najdou návštěvníci mnohá překvapení – piraně za skleněnou stěnou z drátového
skla, podivuhodná zvířata procházející se na skle,
motýly jakoby zakleté do skleněných koulí nebo
vázu s malovanými a rytými broučky, skleněná
ptačí hnízda s vejci a ptáčaty, dózu pohrávající si
s lidskou mimikou, plastiky z hutního skla kombinovaného s rytinou, mystické náměty prolnuté do
skla a mnoho dalšího. A nahoře se vznášejí šaty
z papírmašé doplněné rytinami na rubínových
sklech, které vyprávějí příběhy dětských nevěst.
Proslulí umělci a studenti zde vystavují vedle sebe
a mezi sebou a při procházce výstavou se tyto
práce jeví v mnoha ohledech jako rovnocenné. Je
to přehlídka možností a hranic rytiny skla.
Výstavu je možné navštívit do neděle 14. 4.
2019 a v době jejího konání proběhnou také dvě
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14. 3. 2019 / Jaro přilétá / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / jaro přilétá aneb pohledy do
ptačího světa zvukem i obrazem, beseda s Ing. Antonínem Gibišem - ve spolupráci s ČSO, od
18 hodin. www.knihovna-janovice.cz
14. – 17. 3. 2019 / Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla / Horažďovice, KD
/ www.horazdovice.cz
15. 3. 2019 / Hurá na sněžnice / Kašperské Hory, IS a SEV NP/ zábavné soutěžení na sněžnicích (i bez …), převážně pro rodiny s dětmi, v areálu a okolí IS, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
15. 3. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti Červená Karkulka. www.loutky.unas.cz
16. 3. 2019 / Festival dechovek / Klatovy, KD / 17. ročník, zahrají Božejáci, Malá muzika
Nauše Pepíka, DH Miločanka, Hájovanka; od 16 hodin. www.mksklatovy.cz

přednášky na téma rytiny skla. Jako první se bude konat v sobotu 16. 3. od 14 hodin přednáška
klatovské rodačky a dnes ředitelky Sklářského
muzea v Kamenickém Šenově Heleny Braunové
Rytina skla jako mistrovské umění a druhou
Rytci skla na Šumavě přednese v pátek 5. 4. od
16 hodin kurátorka PASKu Jitka Lněničková.
Více informací naleznete na www.pask-klatovy.cz

Jízda přes louži
Tradiční jízda přes velkou louži na čemkoliv se letos uskuteční 16. března 2019 přímo u nástupu na
lanovku ve Ski areálu Špičák.

16. 3. 2019 / Jízda přes louži / Špičák, Ski & bike / překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují, od 14 hodin. www.spicak.cz
16. 3. 2019 / Deskovky / Janovice nad Úhlavou / hravé odpoledne pro celou rodinu, vyzkoušejte deskové hry, které ještě neznáte; od 14. do 18. hodin v hale za městským úřadem,
občerstvení zajistí Zmrzlinkovna. www.knihovna-janovice.cz
16. 3. 2019 / Rytina skla jako mistrovské umění / Klatovy, PASK / od 14 hodin přednáška klatovské rodačky a dnes ředitelky Sklářského muzea v Kamenickém Šenově
Heleny Braunové. www.pask-klatovy.cz
17. 3. 2019 / Jarní open slalom / Zadov, LA Kobyla / snowboardové závody.
www.lazadov.cz
17. 3. 2019 / Jarní běh, memoriál Z. Strnada / Churáňov, lyžařský stadion / veřejný závod v
běhu na lyžích pro všechny věkové kategorie. www.skisokolstachy.cz
19. 3. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
19. 3. 2019 / Cestovatelská přednáška: Indie / Sušice, kino / od 17 hodin přednáší Ilona
Medová. www.kulturasusice.cz
21. 3. 2019 / Tvořivá dílna – výtvarné recyklování / Kašperské Hory, IS a SEV NP / na tvořivé dílně se seznámíte s netradičním výtvarným programem, odreagujete se od starostí
všedních dnů a vlastnoručně si vyrobíte originální dárek, od 14 hodin. www.npsumava.cz
21. 3. 2019 / O zdraví převážně nevážně / Sušice, DPS jídelna / cyklus přednášek se zdravotní tématikou nejen pro seniory – tentokrát na téma otoky dolních končetin, od 16 hodin.
21. 3. 2019 / Pohledy do krajiny – Na Madeiru za brouky / Kašperské Hory, IS a SEV NP /
přednáška Pavla Krásenského s promítáním fotografií, O D 18 hodin. www.npsumava.cz
22. 3. 2019 / Vodníkova Hanička / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin loutková
pohádka, www.tyjatr.cz
23. 3. 2019 / Vynášení Morany a komentovaná prohlídka / Horažďovice, přírodovědná
stanice / www.ddm-hd.cz
23. 3. 2019 / Wohnout / Sušice, KD Sokolovna / koncert od 18 hodin. www.kulturasusice.cz
23. 3. 2019 / Dětská maškarní veselice / Chanovice, KD / akce s hudbou a soutěžemi pro
školní děti, od 14 hodin. www.chanovice.cz
23. 3. 2019 / Velký maškarní dospělácký rej / Chanovice, KD / taneční akce s maskami a
živou hudbou pro všechny věkové kategorie, od 20 hodin. www.chanovice.cz
23. 3. 2019 / Na stojáka live / Klatovy, KD / trio bavičů - Ester Kočičková, Vojtěch Záveský a
Petr Vydra obráží se svým programem česká města s jediným cílem, dostat se blíže k lidem a
pobavit je humornými příběhy ze života obyčejných lidí. Výtěžek ze vstupného půjde na

Již tradičně zde bude postaven bazén o délce
zhruba 20m hluboký 1,3m. Tento bazén je zapotřebí
překonat na lyžích, snowboardu, skibobu, skútru,
surfu a vlastně na čemkoliv nemotorovém. Do dalšího kola postupují jen ti borci, kteří přejedou vodní
plochu celou, až na pevnou zem. S každou jízdou se
zkracuje délka nájezdu, z čehož je jasné, že pouze
vítěz může vyjít z této akce suchý.
Akce se aktivně účastní týmy Horsefeathers a
Hitrádia FM plus. Dále nebudou chybět hostesky,
davy nadržených a krvežíznivých diváků, alko x nealko občerstvení v kiosku u Sekyrek, music, ceny pro
vítěze od Horsefeathers, Plzeňského Prazdroje,
Hitrádia. Minimální věk závodníků 15 let! Začátek
v 15.30 hodin, přihlášky od 14 hodin u louže.
Více informací na www.spicak.cz.

Koncert pro Andu
Všechny vás srdečně zveme na dvanáctý ročník
Koncertu pro Andu, který se bude konat 30. 3. 2019
v sále hotelu Šumava od 18 hodin.
Koncert odstartují kapely ZUŠ a to klučičí kapela
(zatím bez názvu) a holčičí Siskin’s. Následovat budou jihočeské kapely Magma, Jiří Schelinger memory
band, Led Zeppelin s.r.o. a Seven‘s, kteří se v průběhu svého vystoupení změní na Seven . Na závěr s
můžete těšit na hornoplánskou kapelu Harvester.
Celým večerem nás bude provázet moderátor Jiří
Ježek.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
na Dětskou hematoonkologii v Českých Budějovicích,
kam minulý rok putovalo krásných 49.200 Kč. Celkem se tak částka, vybraná za jedenáct ročníků, blíží
k hodnotě půl milionu korun – dosáhneme letos této
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podporu sportu handicapovaných sportovců organizace LENOX z.s. a to již po sedmé.
www.mksklatovy.cz
24. 3. 2019 / Jarní koncert Veselá trojka Pavla Kršky / Kašperské Hory, kino / trojice oblíbených harmonikářů zahraje lidové písně pro starší generaci, od 15 hodin. www.kasphory.cz
25. 3. 2019 / Žákovský koncert ZUŠ Fr. Stupky / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18
hodin. www.zussusuice.cz
25. 3. 2019 / Strašidelná hodinky / Janovice nad Úhlavou, knihovna / s básníkem a spisovatelem Ondřejem Fibichem na téma pověstí a strašidel ze Šumavy, od 16 hodin.
www.knihovna-janovice.cz
26. 3. 2019 / Moc a síla hypnózy / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / interaktivní přednáška s
hypnotizérem a mentalistou Jakubem Kroulíkem, od 18 hodin. www.knihovna-janovice.cz
28. 3. 2019 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / jaro je tu a my ho přivítáme ručně vyrábě
nými dekoracemi z ovčí vlny, připravíme se i na nadcházející Velikonoce a obarvíme si vajíčka tradičními i netradičními technikami, od 17 do 19 hodin, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
28. 3. 2019 / Pohledy do krajiny
- nejlepší treky v Peru / Kašperské Hory, IS a SEV NP / závěrečná cestopisná přednáška o jedné
z nejkrásnějších zemí Jižní Ameriky oplývající neuvěřitelným bohatstvím v podobě dávno ztracené civilizace Inků, od 18 hodin. www.npsumava.cz

neuvěřitelné částky? To záleží na vás! Pojďme společně pokračovat v krásné tradici, která se v našem městě zrodila, a podpořit tak dobrou věc.
za pořadatele Kateřina Čížková

Märzenbier opět po roce
v Šumavském pivovaru
V březnu nabídneme osvědčený polotmavý
Vimperský Märzenbier 14°, tradiční pivo dřívějších vimperských pivovarů. Toto pivo vaříme od
roku 2012 každoročně a získalo již třikrát vysoká
hodnocení na Jarní ceně českých sládků – naposledy na loňském ročníku této soutěže. Jsem zvědavi na letošní výsledky – již 13. ročník této
prestižní soutěže se bude konat 15. a 16. března.
Märzenbier má pro nás i historickou cenu. Bylo to
totiž nejvýznamnější pivo sortimentu bývalých
vimperských pivovarů – zámeckého i měšťanského. Když nás navštívíte v pivnici, můžete se podívat i na historické lahve s tlačeným reliéfem, speciálně určené pro toto pivo.
Vimperský světlý, polotmavý a tmavý ležák budou na výčepu vždy.
Naše piva můžete ochutnat v pivnici Šumavského pivovaru ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku každý pátek 17-22 a sobotu 15-20. Piva na
výčepu doplněná i některými dalšími si můžete
odnést v lahvích 1 l a 0,33 l i během týdne – stačí
zazvonit a je-li někdo přítomen (a bývá skoro
vždy), tak Vám pivo rádi prodáme.

29. 3. 2019 / Ivo Jahelka / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / zpívající právník” Ivo Jahelka a
jeho humorné příběhy ze soudní síně, od 19 hodin. www.knihovna-janovice.cz
30. 3. 2019 / Sifon / Horažďovice, KD / od 20 hodin celovečerní bigbít. www.kdhd.cz
30. 3. 2019 / Koncert pro Andu /Vyšší Brod, sál hotelu Šumava / již 12. ročník charitativního koncertu, od 18 hodin. www.vyssibrod.cz
31. 3. 2019 / Muser Tour / Klatovy, KD / hudebně-taneční show zaměřená na děti a
teenagery od 8 do 15 let, začátek v 16 hodin. www.mksklatovy.cz

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e ‐mailkytlicova@rras.cz
Věříme, že Vám piva Šumavského pivovaru,
která jsou nositeli certifikace Šumava – originální
produkt, zachutnají, potěší vaše známé jako dárek a že se k nám opět vrátíte. Piva můžete
ochutnat i v některých horských střediscích Šumavy i v Praze.
A jako vždy veškeré informace a novinky najdete na našich webových stránkách.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz
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