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Březnové akce na Šumavě 

1. 3. 2023 / Filipíny / Kašperské Hory, IS a SEV / Kohoutí zápasy, hlasitý zpěv pouličního ka-
raoke i strhující přírodní výjevy. Vydejme se společně do vzdálené východoasijské ostrovní 
země, jež má znovu co nabídnout všem, kteří se tam vydají. Promítá Václav Kůs, jenž se na 
Filipínách vylodil postupně na téměř třiceti různých ostrovech. www.npsumava.cz 

1. 3. 2023 / Jarní komentovaná prohlídka města / Kašperské Hory / navštívíte barokní bu-
dovu radnice s největším skříňovým betlémem v Čechách, kostel sv. Markéty a představíme 
vám zajímavé stavby historického náměstí. Sraz účastníků je před budovou radnice. Komen-
tované prohlídky s průvodcem zajišťuje Městské kulturní a informační středisko v budově rad-
nice, kde si můžete zakoupit nebo rezervovat vstupenky. www.kasphory.cz 

1. 3. 2023 / Na slovíčko s Karlem Fořtem / Janovice nad Úhlavou, sál MěÚ / Zveme vás be-
sedu s kriminalistou a spisovatelem Karlem Fořtem, autorem detektivních příběhů Vražda 
pod Černou věží a dalších kriminalistických příběhů ze Šumavy. www. 

2. 3. 2023 / Nenuďme se doma / Stožec, lesní dílna / Jaro už se blíží a my ho přivítáme de-
koracemi s jarním nádechem. Nutné objednání předem, tel. 731 530 466. www.npsuava.cz 

3. 3. 2023 / Beseda s regionální výtvarnicí s paní Janou Hruškovou na téma "Jak vzniká ob-
raz" / Poběžovice, hasičská zbrojnice / Přijďte si poslechnout příběh umělkyně a prohlédnout 
si i její tvorbu. Od 17 hodin. www.pobezovice.cz 

3. 3. 2023 / Jak šťastně zahradničit / Vimperk, Kavárna Ve Skále / přednáška "zahradníka na 
cestách" Ing. Pavla Chudoby, od 19 hodin, vstupné 80 Kč. www.vimperk.cz 

4. 3. 2023 / Dětský karneval / Mnichov, sál pohostinství / Zveme všechny malé i velké na 
zábavné odpoledne plné hudby, tance a maškarního veselí, od 15 hodin. www.pobezovice.cz 

4. 3. 2023 / Divadelní představení „Sborovna“ / Poběžovice, kino / Divadelní soubor při 
MKIS Poběžovice Vás zve na premiéru své nové divadelní komedie od autora Jaromíra 
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Výstavy a dlouhodobé 

akce 
do 19. 3. 2023 / Mimořádné otevření barokní 

lékárny / Klatovy / po dobu jarních prázdnin bu-
dou probíhat mimořádné prohlídky barokní lé-
kárny od 14:30 hodin v pracovních dnech; 
vstupné 120/80,- Kč. www.klatovy.cz 

do 23. 3. 2023 / Výstava Tajemná a prokletá 
místa na Šumavě a v Bavorském lese / Vim-
perk, knihovna / Výstavu připravil Šumavský 
spolek Vimperk. www.vimperk.cz 

do 31. 3. 2023 / Ukázky šumavských řemesel 
/ Železná Ruda, Muzeum Šumavy / prodejní vý-
stava šumavských řemeslníků a umělců, vysta-
vují: Karel Tittl, Iveta Kůsová, Martina Prnková, 
Jan Gábor a Veronika Pavlíková. www.zelezna-
ruda.cz 

do 31. 3. 2023 / Výstava Přemysla Večeři: Rok 
na Šumavě / Železná Ruda, ITC / výstava foto-
grafií květin a krajiny od zimy do zimy. www.ze-
leznaruda.cz/itcruda 

do 10. 4. 2023 / Výstava Těžítka pestré krásy 
/ Klatovy, PASk / v expozice je vystaveno kolem 
150 těžítek různých dekorů, barev, tvarů a vý-
robních technik. www.pask-klatovy.cz 
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Břehového. Pojďte nahlédnout do sborovny řeznického učiliště nahlédneme a především se 
pobavit! Od 20 hodin, vstupné 100 Kč. www.pobezovice.cz 

5. 3. 2023 / Námořnický karneval / Vimperk, MěKS / Pojďte se s námi svézt na vlnách dob-
rodružství. Budeme společně tančit, zpívat, soutěžit, plnit úkoly a možná najdeme i schovaný 
poklad na konci naší veselé cesty! Těšíme se na všechny děti i zajímavé kostýmy!" Od 15 ho-
din, vstupné 70 Kč. www.vimperk.cz 

6. 3. 2023 / O krok zpátky s kolovrátky / Kašperské Hory, IS a SEV / Co všechno musí ovčí 
vlna podstoupit, než si z ní upleteme ponožky? V rámci cyklu Tvořivá dílna z ovčína vás zveme 
na program pro děti i dospělé. Přijďte si zkusit rozčesat ovčí vlnu, roztočit kolovrat, utkat ně-
kolik řádků na tkalcovském stavu nebo si sami vyrobit malou ozdobu z ovčí vlny. Od 13 do 15 
hodin. www.npsumava.cz 

7. 3. 2023 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s povídáním o historii, místopisu 
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutná registrace na tel. 388 435 544. www.npsu-
mava.cz 

8. 3. 2023 / Jarní komentovaná prohlídka města / Kašperské Hory / navštívíte barokní bu-
dovu radnice s největším skříňovým betlémem v Čechách, kostel sv. Markéty a představíme 
vám zajímavé stavby historického náměstí. Sraz účastníků je před budovou radnice. Komen-
tované prohlídky s průvodcem zajišťuje Městské kulturní a informační středisko v budově rad-
nice, kde si můžete zakoupit nebo rezervovat vstupenky. www.kasphory.cz 

8. – 10. 3. 2023 / Kašpérák / Kašperské Hory, kino / pojďte s dětmi o jarních prázdninách do 
kina. www.kasphory.cz 

9. 3. 2023 / Hudební nástroje z recyklovaného materiálu / Kašperské Hory, IS a SEV / Přijďte 
si vyrobit vlastní hudební nástroj a společně si zahrát do naší hudební dílny v rámci tradičního 
cyklu Tvořivé dílny. Jako materiál použijete věci, které by jinak skončily v koši, ale zde najdou 
nové využití. Vyrobíme si kastaněty, bubínek, rumba koule, papírová valcha, skleněná zvon-
kohra. Od 13 do 15 hodin. www.npsumava.cz 

10. 3. 2023 / Calin & Dj Buick / Sušice, PDA / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz 

10. 3. 2023 / Seidlova Šumava / Stožec, IS / Povídání o Šumavě a promítání snímků z Fotoa-
teliéru Seidel. www.npsuava.cz 

10. 3. 2023 / Kytarový recitál Lubomíra Brabce / Poběžovice, kino / od 19 hodin, vstupné 
200 Kč. www.pobezovice.cz 

10. 3. 2023 / Best of Fest / Železná Ruda, Environmentální centrum / Honza "TRÁVA" Tráv-
níček uvádí projekci nejúspěšnějších filmů 39.MHFF a přednáší nejen o výstupech na osmiti-
sícové vrcholy v Pákistánu a Nepálu. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

10. – 25. 3. 2023 / Festival amatérského divadla Štít a štítek 2023 / Prachatice, městské 
divadlo / přehlídka amatérských ochotníků. www.visit.prachatice.eu 

11. 3. 2023 / Koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk / Stachy, obecní sál / Barbora Švar-
cová - zpěv, Cyril Fürst – tuba, od 16 hodin. www.stachy.cz 

11. 3. 2023 / Schováni pod povrchem / Jelení Vrchy, parkoviště / komentované sčítání ne-
topýrů s určováním jednotlivých druhů v tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu. Na 
akci je potřeba se předem přihlásit na tel: 388 335 014, počet míst je omezen. www.npsu-
mava.cz 

11. 3. 2023 / Závod z Lišáku postaru / Kašperské Hory, skiareál / Sjezd pánů a dam na starých   
dřevěných lyžích v dobovém oblečení. Prezentace proběhne u malého vleku v 10:30. Star-
tovné je dobrovolné. www.kasphory.cz 

11. 3. 2023 / Jízda přes louži / Špičák / recesistický závod, přejezd vodní plochy na lyžích, SNB 
a vlastních strojích, od 16 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

12. 3. 2023 / Námořnický karneval / Vimperk, MěKS / Pojďte se s námi svézt na vlnách dob-
rodružství. Budeme společně tančit, zpívat, soutěžit, plnit úkoly a možná najdeme i schovaný 
poklad na konci naší veselé cesty! Těšíme se na všechny děti i zajímavé kostýmy!" Od 15 ho-
din, vstupné 70 Kč. www.vimperk.cz 

12. 3. 2023 / Přednáška – Těžítka starých i nových časů / Klatovy, PASk / Michal Gelnar 
pohovoří o vzniku těžítek, historickém vývoji těch skleněných a také o používaných dekorač-
ních technikách. Po přednášce bude následovat komentovaná prohlídka výstavy, od 14 hodin. 
www.pask-klatovy.cz 

do 15. 5. 2023 / (Ne)obyčejný život pana učitele 
Adolfa Pintíře ve víru událostí 20. století / Žihobce 
/ výstava o životě známého žihobeckého učitele, je-
hož život významně podepsaly všechny klíčové 
události minulého století. www.zihobce.eu 

do 27. 5. 2023 / Textilní variace Růženy Bílkové 
/ Žihobce / výstava Růženy Bílkové ze Čkyně před-
stavuje fantazie, ale i skutečné obrazy tvořené z 
textilií v podobě nádherných tapiserií. www.zi-
hobce.eu 

do 31. 5. 2023 / Výstava Stromy a my / Žihobce, 
muzeum / fotografie a poezie z toulek Mirka Zá-
mečníka od jeseně do vesny. www.zihobce.eu 

do 10. 6. 2023 / Výstava obrazů Podvědomí pod 
vodou / Žihobce, Finské kulturní centrum Stella 
Polaris / vystavuje Yki Hirsimökki. www.zihobce.eu 

 

Jízda přes louži ve skiareálu 
Špičák 

Tradiční jízda přes velkou louži na čemkoliv se letos 

uskuteční 11. března 2023 přímo u nástupu na lanovku 

ve Ski areálu Špičák.  

 

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 Hitrá-

dia FM plus. Dále nebudou chybět hostesky, davy nadr-

žených a krvežíznivých diváků, alko x nealko občer-

stvení v kiosku u Sekyrek, music, ceny pro vítěze od 

Horsefeathers, Plzeňského Prazdroje, Hit rádia. Mini-

mální věk závodníků 15 let! Začátek v 15.30 hodin, při-

hlášky od 14 hodin u louže. 

Více informací na www.spicak.cz. 

Nová výstava v klatovském 
Pavilonu skla 

Do 10. dubna můžete v Pasku shlédnout novou 
výstavu téměř 150 skleněných těžítek nejrůzněj-
ších tvarů, dekorů a výrobních technik.  
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13. 3. 2023 / O krok zpátky s kolovrátky / Kašperské Hory, IS a SEV / Co všechno musí ovčí 
vlna podstoupit, než si z ní upleteme ponožky? V rámci cyklu Tvořivá dílna z ovčína vás zveme 
na program pro děti i dospělé. Přijďte si zkusit rozčesat ovčí vlnu, roztočit kolovrat, utkat ně-
kolik řádků na tkalcovském stavu nebo si sami vyrobit malou ozdobu z ovčí vlny. Od 13 do 15 
hodin. www.npsumava.cz 

15. 3. 2023 / Jarní komentovaná prohlídka města / Kašperské Hory / navštívíte barokní bu-
dovu radnice s největším skříňovým betlémem v Čechách, kostel sv. Markéty a představíme 
vám zajímavé stavby historického náměstí. Sraz účastníků je před budovou radnice. Komen-
tované prohlídky s průvodcem zajišťuje Městské kulturní a informační středisko v budově rad-
nice, kde si můžete zakoupit nebo rezervovat vstupenky. www.kasphory.cz 

15. 3. 2023 / Po stopách Krále Šumavy / Kašperské Hory, Horský klub / přednáška Jana Vol-
dřicha a filmový dokument o tzv. Králi Šumavy – sudetském Němci, Kilianovi Nowotném, po-
cházejícím z Kaltenbachu (Nových Hutí). Od 17 hodin. www.kasphory.cz 

16. 3. 2023 / Hudební nástroje z recyklovaného materiálu / Kašperské Hory, IS a SEV / Při-
jďte si vyrobit vlastní hudební nástroj a společně si zahrát do naší hudební dílny v rámci tra-
dičního cyklu Tvořivé dílny. Jako materiál použijete věci, které by jinak skončily v koši, ale zde 
najdou nové využití. Vyrobíme si kastaněty, bubínek, rumba koule, papírová valcha, skleněná 
zvonkohra. Od 13 do 15 hodin. www.npsumava.cz 

18. 3. 2023 / Procházka po stopách renesance / Prachatice / komentovaná prohlídka centra 
Prachatic seznámí účastníky s nejdůležitější etapou dějin města hravou formou. Pořádá Živá 
vila – www.zivavila.cz 

21. 3. 2023 / Všeci (ne)kradnů / Prachatice, městské divadlo / Komedii na motivy pohádky 
Jana Wericha „Tři veteráni“ posunul autor Karel Matějka do žhavé současnosti a doplnil o 
hudbu a zpěv. Na pranýřování se dostaly nejen některé nehezké lidské vlastnosti, ale i poli-
tické praktiky. www.visit.prachatice.eu 

21. 3. 2023 / Manželský čtyřúhelník na horách / Nýrsko, KD /Divadelní představení Divadla 
Až pod nos, komedie volně navazující na úspěšný titul „Manželský čtyřúhelník“ a osudy čtyř 
protagonistů. Co z našeho běžného života se do prvního dílu nevešlo? Kdo má vynášet smetí? 
Proč se chlapi nikdy neptají na cestu? Jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to se řeší 
na horské chatě před Vánocemi. Od 19 hodin, vstupné 300 Kč. www.mestonyrsko.cz 

23. 3. 2023 / Otazníky českých dějin / Nýrsko, sál nad městskou knihovnou / setkání s tele-
vizní osobností panem Liborem Markem a povídání o zajímavostech i záhadách o životě chod-
ského rebela Koziny i nenáviděného hraběte Lomikara. Představení nového televizního seri-
álu, včetně promítání dílu Kozina versus Lomikar. Od 18 hodin, vstupné 70 Kč. www.mes-
tonyrsko.cz 

23. 3. 2023 / Staročeské Velikonoce / Stožec, lesní dílna / Jaké byly šumavské Velikonoce v 
dobách minulých? To si povíme v Lesní dílně, kde vám ukážeme a sami si vyzkoušíte tradiční 
zdobení vajíček. Od 17 do 19 hodin. Nutné objednání předem, tel. 731 530 466. 
www.npsuava.cz 

24. 3. 2023 / Přednáška "Archeologické průzkumy v kostele sv. Mikuláše ve Štiboři" / Po-
běžovice, hasičská zbrojnice / Přijďte si poslechnout příběh umělkyně a prohlédnout si i její 
tvorbu. Paní Jana Hrušková má za sebou několik výstav a je stále ve svém umění velmi aktivní. 
www.pobezovice.cz 

26. 3. 2023 / Malá jarní aranžmá / Klatovy, PASk / Dílna s Jarkou Papežovou, při které se 
budou tvořit malé aranže inspirované skleněnými těžítky se zatavenými barevnými květy. Od 
10 do 16 hodin. www.pask-klatovy.cz 

29. 3. 2023 / Radůza / Sušice, KD Sokolovna / koncert od 19 hodin. www.kulturasusice.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-mail kytlicova@rras.cz 

Okouzlující jsou těžítka se zatavenými skleněnými 
květy, motýly, nápisy apod. Jsou zde ale také velmi 
stará těžítka z 19. století, které připomínají knihy a 
jiná v podobě třeba sedících lvů. Samozřejmě ne-
chybí těžítka se zatavenými fotografiemi, biskvito-
vými portréty státníků či jiných významných osob-
ností. Z lisované produkce je zajímavé těžítko v po-
době sedícího Máhatmy Gándhího, dále těžítka s re-
liéfními krajinami či hrady. Také mezi těžítky z po-
sledních desetiletí se najdou unikátní předměty – tě-
žítko v podobě slunce, těžítka zhotovená kombinací 
malby a hutních technik a jsou tu ta dekorované la-
serem. Jsou to prostě těžítka pestré krásy nejen co 
do množství barev. Až na tři exponáty z klatovského 
muzea pocházejí všechna těžítka ze soukromých sbí-
rek a jsme rádi, že nám byla na výstavu zapůjčena. 

 

Výstava bude v PASKu až do Velikonočního pon-
dělí 10. 4. 2023 a jsou k ní připravené také dvě do-
provodné akce. V neděli 12. 3. se bude konat od 14 
hodin přednáška sběratele a badatele Michala Gel-
nara o historii těžítek spojená s komentovanou pro-
hlídkou výstavy. A těžítky bude inspirovaná i tvůrčí 
dílna malých květinových aranží s Jarkou Papežovou, 
která je připravována na neděli 26. 3. od 10 do 16 
hodin. 

Bližší informace naleznete na www.pask-klatovy.cz 
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