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Březnové akce na Šumavě
1. 3. 2020 / Dva nahatý chlapi / Horažďovice, KD / divadelní představení od 20 hodin.
www.kdhd.cz
2. 3. 2020 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
3. 3. 2020 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu a
přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
3. 3. 2020 / Den s kolovrátkem / Kašperské Hory, IS a SEV NP / Co je třeba udělat, než si
upleteme ponožky? Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyro‐
bit nejen plstěním za mokra nebo pomocí
plstící jehly za sucha. Od 13 hodin.
www.npsumava.cz
4. 3. 2020 / Vycházka na sněžnicích / Modra‐
va, sraz před Dřevákem / zimní vycházka na
sněžnicích vás zavede až na vrchol Modravské
hory, délka trasy 7 km, od 9.30 hodin; prosí‐
me, na akci se předem přihlaste.
www.npsumava.cz
4. 3. 2020 / Pohledy do krajiny – krásy příro‐
dy ve velkých nadmořských výškách / Kašperské Hory, IS a SEV NP / cestopisná přednáška
Romana Žaloudka o výstupech na vysoké hory na Aljašce, v Peru, v Himálajích a v Tibetu,
úžasné fotografie, zážitky cestovatelů a zajímavosti nejen ze zákulisí vysokohorských expe‐
dic, od 18 hodin. www.npsumava.cz
4. 3. 2020 / Mezi svými rýmy / Vimperk, Kavárna Ve Skále / hudebně‐poetické vystoupení
herce, zpěváka a básníka Petra Baťka, od 19 hodin, vstupné 100 Kč. www.kulturavimperk.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
2. – 29. 3. 2020 / Výstava Můj svět / Vimperk, ka‐
várna HappyCoffee / výstava fotografií vimperské‐
ho autora Leoše Russe.
5. – 31. 3. 2020 / Výstava Obchod, průmysl a živ‐
nosti ve Vimperku / Vimperk, MěKS Galerie U Šaš‐
ka / výstava prostřednictvím historických reklam a
poutačů představí vývoj průmyslových a obchodních
aktivit ve městě, vernisáž 5. 3. od 18 hodin.
www.kulturavimperk.cz
do 25. 3. 2020 / Peklo na Lamberské stezce / Ži‐
hobce, muzeum / výstava českých čertů ze sbírky
Jarmily Strakové, fotokoutek pro děti U pekelníků;
otevřeno pátek, sobota 9.30 – 15. 30 hodin.
www.zihobce.eu
do 27. 3. 2020 / Zimní prohlídky hradu / Rožmberk
nad Vltavou / již 9. zimní sezonu mohou návštěvníci
nahlédnout do soukromí šlechtického rodu Buquoy.
www.hrad‐rozmberk.eu
do 30. 3. 2020 / Šumava objektivem / Žihobce, mu‐
zeum / jedinečná výstava fotoobrazů šumavské kra‐
jiny, kterou zachytilo svými objektivy více než 50
fotografů. www.zihobce.eu
do 31. 3. 2020 / Český filmový plakát / Klatovy, KD
/ retrospektivní výstava českých filmových plakátů.
www.mksklatovy.cz
do 31. 3. 2020 / Divočina bez hranic / Železná Ruda,
Environmentální centrum / výstava fotografií Národního
parku Šumava a Bavorský les. www.zelezna‐ruda.cz
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5. 3. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžni‐
cích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz

Festival amatérského divadla
Štít a Štítek v Prachaticích

5. 3. 2020 / Voda ztracená a vrácená / Svinná Lada, IS / Rašeliniště jsou fenoménem Šuma‐
vy, podstatně ovlivňují klima, které nad pohořím vládne. Bohužel, v minulosti byly dvě třeti‐
ny z nich odvodněny se všemi negativními důsledky, které dnes vidíme. Přijďte si poslech‐
nout povídání o tom, jak v národním parku obnovujeme přirozený vodní režim krajiny, od
18 hodin. www.npsumava.cz

Mezi významné kulturně společenské akce města
Prachatice patří soutěžní divadelní přehlídky Štít a
Štítek města Prachatic. Mají dlouholetou tradici,
letos se uskuteční již 47. ročník Festivalu Štít a 23.
ročník Festivalu Štítek, s podtitulem Kolotoč pohá‐
dek, který je věnován našim nejmenším divákům.

5. 3. 2020 / Výstava Obchod, průmysl a živnosti ve Vimperku / Vimperk, MěKS / vernisáž
výstavy, která zejména prostřednictvím historických reklam a poutačů představí vývoj prů‐
myslových a obchodních aktivit ve městě, od 18 hodin. www.kulturavimperk.cz

Tyto přehlídky, podporující aktivní tvůrčí činnost
amatérských divadelních souborů, se letos uskuteční
od 6. do 21. března 2020 v prachatickém městském
divadle.

6. 3. 2020 / Po stopách šumavských zvířat / Kvilda, NC / Vydejte se na sněžnicích po sto‐
pách šumavských zvířat. Na trase zjistíme, kteří živočichové přečkávají zimu v šumavských
podmínkách, délka trasy 6,5 km, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
6. 3. 2020 / Popelka / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin loutková pohád‐
ka. www.tyjatr.cz
6. 3. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti O zakleté prin‐
cezně. www.loutky.unas.cz
6. 3. 2020 / Transsibiřská magistrála / Vimperk, MěKS / Cestovatelská přednáška Beer with
Travel, to je Honza a Vláďa, dva kamarádi od dětství, kteří milují vlaky, cestování a pivo. Pro‐
jeli přes padesát zemí světa a o zážitcích z cest píšou blog a dělají cestovatelské stand‐upy.
Vstupné 100 Kč, od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz
7. 3. 2020 / Country bál / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
7. – 8. 3. 2020 / Lipenský mistr / Lipno nad Vltavou, skiareál / závod pro všechny věkové
kategorie. www.lipno.info
8. 3. 2020 / Venčíme! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / inspirujte se, jak trávit čas
s dětmi v přírodě. www.ddm‐hd.cz
9. 3. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžni‐
cích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
10. 3. 2020 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
11. 3. 2020 / Vycházka na sněžnicích / Modrava, sraz před Dřevákem / zimní vycházka vás
zavede do známých i méně známých míst v okolí Modravy, na vrchol Adamovy hory 1.077 m
n. m. a zpět na Modravu s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka tra‐
sy 7 km, od 9.30 hodin; prosíme, na akci se předem přihlaste. www.npsumava.cz
11. 3. 2020 / Rok v životě jelena, období shazování paroží / Kvilda, NC / v počátku jara je‐
leni shazují svou chloubu, přijď‐
te se dozvědět více o tomto
přírodním úkazu v životě jelenů,
součástí programu bude ukázka
jeleních parohů, od 13 do 15
hodin. www.npsumava.cz
11. 3. 2020 / Pohledy do kraji‐
ny – Ekvádor, Andy a Amazo‐
nie / Kašperské Hory, IS / ces‐
topisná přednáška Heleny Ma‐
cenauerové s promítáním úžas‐
ných fotografií, od 18 hodin. www.npsumava.cz

Těšit se můžete na 10 divadelních souborů, 96
herců, 4 hudebníky, 3 porotce a 3 moderátory. Na
prknech, která znamenají svět odehrajeme 810 mi‐
nut a rozdáme celkem 5 cen. Děti si užijí nejen na
pohádky ale i výtvarné dílny s DDM Prachatice ( 14.
a 15.3. v čase 14.00 ‐ 15.00 ) a nově také fotokoutek
našeho dvorního fotografa Tomáše Práška.
Vstupenky na jednotlivá představení můžete zakoupit
na 388 607 574 nebo inline www.kisprachatice.cz.
Podrobný přehled představení a informace naleznete na
www.prachatice.eu.

Lipenský mistr
Další ročník závodu Lipenský mistr se pojede opět
ve Skiareálu Lipno ve dnech 2. ‐ 3. 3. 2020. Do závo‐
du se mohou přihlásit jak malí závodníci, tak i zkuše‐
ní borci z veřejnosti.
Během víkendu se utkají muži i ženy v několika vě‐
kových kategoriích v disciplínách slalom, obří slalom
a sjezd. Závod pořádá lokální Ski Club Lipno a part‐
nerský Skiklub Chlum a v průběhu let se stal oblíbe‐
ným podnikem s hojnou účastí startujících.
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12. 3. 2020 / Tvořivá dílna ‐ drhání / Kašperské Hory, IS a SEV NP / pomocí provázků a dře‐
věných korálků si vlastnoručně vyrobíte originální dárek, od 13 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
12. 3. 2020 / Na sněžnicích okolím Chalupské slatě / Svinná Lada, IS / vycházka
s povídáním o rašeliništích a historii Borovoladska, od 10 hodin, délka trasy 4 km.
www.npsumava.cz

Účast na startu letošního ročníku již potvrdilo také
několik známých osobností z lyžařského světa. Mezi
nimi například prezident Österreichischer Skiver‐
band (ÖSV) Peter Schröcksnadel, nebo Tomáš Bank,
lyžařský trenér olympijské vítězky Ester Ledecké a
bratr známého českého reprezentanta v alpských
disciplínách Ondřeje Banka.

12. 3. 2020 / Klavírní večer / Vimperk, MěKS / klavírní recitál Jana Tláskala na počest 210.
Výročí narození Fryderika Chopina a Roberta Schumanna; vstupné dobrovolné, od 19 hodin.
www.kulturavimperk.cz
12. – 15. 3. 2020 / Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla / Horažďovice, KD
/ www.horazdovice.cz
13. 3. 2020 / Vzpomínkový večer / Sušice, KD / k výročí 100. let loutkového divadla v Sušici,
od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
14. 3. 2020 / Návrat do hotelu Blackout / Vimperk, MěKS / Divadelní hra o svobodě, mani‐
pulaci, lásce, osamělosti, opravdovém sdílení, pravdě i řízené lži. Existuje jen pár věcí, na
kterých nám v životě opravdu záleží a o těch vám tentokrát budeme s láskou hrát! Divadelní
představení ŠOS Prachatice. www.kulturavimperk.cz
14. 3. 2020 / Festival dechovek / Klatovy, KD / 18. ročník. www.mksklatovy.cz
14. 3. 2020 / Volně žijící vlci v Čechách a na Šumavě / Srní, NC / Vlk obecný, Canis Lupus ‐
přednáška s aktuálními informacemi o návratu vlka do Čech, přednáší Jan Mokrý, od 14 ho‐
din. www.npsumava.cz
16. 3. 2020 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
16. 3. 2020 / Sušická tančírna / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená tančírna pro dospělé pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
17. 3. 2020 / Zdeněk Izer / Kaplice, KD / zábavný program. www.ikaplice.cz
17. 3. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS a SEV NP / výprava na sněžni‐
cích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví, od 10 hodin. www.npsumava.cz
18. 3. 2020 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS a SEV NP / panoramatické snímky
z celé Šumavy, přednáška s promítáním fotografií Vladislava Hoška, od 18 hodin.
www.npsumava.cz
19. 3. 2020 / Den s kolovrátkem / Kašperské Hory, IS a SEV NP / Co je třeba udělat, než si
upleteme ponožky? Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyro‐
bit nejen plstěním za mokra nebo pomocí plstící jehly za sucha. Od 13 hodin.
www.npsumava.cz
19. 3. 2020 / Sušický tajtrlík / Sušice, KD / oblastní festival divadelních, recitačních a lout‐
kařských kolektivů z Pošumaví, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
20. 3. 2020 / Očarovaný sen / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin loutková
pohádka. www.tyjatr.cz
20. 3. 2020 / Tři sestry / Sušice, KD / koncert od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
21. 3. 2020 / Dětský benefiční ples / Sušice, KD / od 14 hodin. www.kulturasusice.cz
21. 3. 2020 / Tenkrát na Západě ‐ Paddy’s Bangers / Dlouhá Ves, kino / promítání filmu a
koncert od 19 hodin.
21. 3. 2020 / Vynášení Morany a komentovaná prohlídka / Horažďovice, Přírodovědná
stanice / www.ddm‐hd.cz
21. 3. 2020 / Zlaté vlasy děda Vševěda / Klatovy, KD / od 14 a 16 hodin.
www.mksklatovy.cz

Závodní lyžáky na Lipně zapne také rakouský
„funcionář lyžařského sportu“ (Skisportfunktionär)
Hans Pum. Hornorakušan z Freistadtu, který mimo
jiné usiluje o vzájemné propojení Horního Rakouska
a jižních Čech v jeden turistický region bez hranic.
Dalším potvrzeným závodníkem, který má úzkou
vazbu na Rakousko, je podnikatel Tomáš Němec.
Ten se před nedávnem stal majitelem ikonické ra‐
kouské značky lyží Kästle, které se snaží vrátit do
Světového poháru. Oficiálním partnerem celé akce a
také dlouhodobým partnerem Skiareálu Lipno je
společnost SITOUR.
V rámci akce si budete moci zdarma doslova na
vlastní kůži otestovat nejnovější modely lyží znač‐
ky Kästle. Testovací akce bude probíhat na lyžař‐
ském náměstí u výstupu lanovky Lipno Express po
celý víkend vždy od 8:30 do 16:00.
Lipno Masters je otevřen pro veřejnost a závodníci
mohou stále podávat své přihlášky. Registrace online je
otevřena až do 27. 2. 2019 na webu
www.skiclublipno.cz.

Uzavření úseku Stožecká
kaple – Stožecká skála
Z důvodu zvýšené ochrany chráněných druhů ži‐
vočichů bude v termínu 1. 3. – 15. 7. 2020 uzavřena
modrá turistická stezka v úseku Stožecká kaple ‐
Stožecká skála.
V blízkosti Stožecké skály hnízdí sokol stěhovavý,
jedná se o kriticky ohrožený druh. Na Šumavě bylo
v poslední době zaznamenáno pouze 6 hnízdících
párů. Nejcitlivějším obdobím pro sokola stěhovavé‐
ho je doba hnízdění od toku po vyvedení mláďat.
Hnízdo bývá zpravidla na těžko přístupných skal‐
ních útvarech nebo na vysokých neobývaných stav‐
bách. Pro hnízdění může pár využívat každoročně
jiné místo ve stejné lokalitě. Sokol je v době hnízdě‐
ní velmi citlivý na rušení, míra rušení může ovlivnit i
úspěšnost vyvedení mláďat.
Děkujeme, že respektujete zákaz vstupu a pomáháte
tak chránit šumavskou přírodu.

Strana 4

www.isumava.cz

22. 3. 2020 / Procházky městem / Horažďovice / komentovaná prohlídka městem s Mgr.
Romanem Vaňkem, sraz na nádvoří zámku ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz
24. 3. 2020 / Caveman / Sušice, KD / divadelní představení od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
25. 3. 2020 / Pohledy do krajiny – Mexiko / Kašperské Hory, IS a SEV NP / přednáška Mila‐
dy Janošíkové ‐Mexiko City, Teotihuacan – místo, kde se lidé stávali bohy, Popocatepetl,
Puebla, El Tule, Monte Albán, Mitla – město mrtvých, Acapulco, Taxco, Xochicalco, mayské
památky, pyramidy, O D 18 hodin. www.npsumava.cz
26. 3. 2020 / 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 vajíč‐
ka tradičními i netradičními technikami, od 17 do 19 hodin, cena programu 50 Kč.
www.npsumava.cz
27. 3. 2020 / David Koller / Sušice, KD / koncert od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
28. 3. 2020 / Koncert skupiny Malina Brothers / Vimperk, MěKS / oblíbená stálice české
folk & country scény, která v roce 2020 oslaví desáté výročí své existence; koncert od 19
hodin. www.kulturavimperk.cz
28. 3. 2020 / Jarní sběratelská burza / Klatovy, KD malý sál / od 8 do 11.30 hodin.
www.mksklatovy.cz
29. 3. 2020 / Vynášení Morany / Vimperk, park u Jamry / starodávný zvyk vynášení zimy
a vítání jara, s sebou si vezměte buřty, přírodniny na zdobení Morany (vyfouklá vajíčka, šne‐
čí ulity, atd.) a bubínky a chrastítka. Od 14 hodin. www.kulturavimperk.cz

Příjem žádostí o dotaci do Dispozičního fondu v
regionu Bavorský les  Šumava

Jízda přes louži na Špičáku
Již tradiční jízda přes velkou louži na čemkoliv se
uskuteční 14. března 2020.
Přímo u nástupu na lanovku ve Ski areálu Špičák bude
postaven bazén o délce zhruba 20 m a hloubce 1,3 m.
Tento bazén je zapotřebí překonat na lyžích, snowboar‐
du, skibobu, skútru, surfu a vlastně na čemkoli nemoto‐
rovém.
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 ví‐
těz může vyjít z této akce suchý.
Závodit se bude v kategoriích: lyže, snowboard, spe‐
ciály. Minimální věk závodníků je 15 let! ¨
Více informací nejen k závodu se dozvíte na
www.spicak.cz.

Stezka korunami stromů 
Alpám blíž
Letošní velmi slunečná zima přeje výhledům ze
Stezky korunami stromů Lipno.
Za dobré viditelnosti, která je v letošní zimní sezóně
téměř na denním pořádku, uzříte z vyhlídkové věže ve
výšce 40 metrů vrcholky nejen Šumavy či Novohradských
hor, ale také Alp. Pohled to je doslova pro Bohy. Posuďte
sami.

Dispoziční fond podporuje projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti
aktivit typu people‐to‐people, které napomáhají posílení pře‐
shraniční integrace a odstranění bariér v přeshraniční spoluprá‐
ci.
Příjem žádostí o dotaci probíhá do 15. dubna 2020 do 14 hodin.
Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €, celkové výdaje:
max. 25 000 €.
Podrobné informace získáte v kancelářích Euroregionu
Šumava:

Stachy: Stachy 422, 384 73 Stachy, tel.: +420 380 120 261;
Domažlice: Branská 1, 344 01 Domažlice Jindřicha Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn; Suši‐
ce: Nuželická 60, 342 01 Sušice nebo na www.euregio.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
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