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Lednové akce na Šumavě
1. 1. 2017 / Novoroční výstup na Libín / Prachatice / tradiční akce s veselím a občerstvením
u rozhledny Libín. www.prachatice.eu
1. 1. 2017 / Novoroční ohňostroj / Prachatice, Velké náměstí / od 18 hodin.
www.prachatice.eu
1. 1. 2017 / Novoroční ohňostroj / Vimperk, prostranství před gymnáziem / od 18 hodin.
www.vimperk.cz

Pěší pochod k zachování
přírody okolí Chanovic
Obec Chanovice pořádá v sobotu 7. ledna 2017
novoroční procházku krásným územím, které je
mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě gigantického úložiště radioaktivního odpadu!
Letos se uskuteční již 14. ročník této akce.
Start: 8:30 – 9.30 hodin v IC zámku Chanovice.

1. 1. 2017 / Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny / Chanovice / od 13 do 16 hodin.
www.chanovice.cz
1. 1. 2016 / Přivítání nového roku 2017 / Klatovy, náměstí / od 17.30 hodin kulturní program. www.mksklatovy.cz
1. 1. 2017 / Chanovický betlém / Chanovice / od 13 do 17 hodin sváteční setkání v chanovickém skanzenu. www.chanovice.cz
4. 1. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy, trasa dlouhá 9 km, středně náročná. Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. Nutné předchozí objednání! V případě nedostatku sněhu se akce nekoná.
www.npsumava.cz
6. 1. 2017 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Zlatovláska, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
6. 1. 2017 / Loutkové představení / Horažďovice, Městské muzeum / pohádka Perníková
chaloupka od 17.00 hod. www.tyjatr.cz
7. 1. 2017 / Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví / Chanovice / v
8.30 hodin start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích.
www.chanovice.cz

Trasa: Chanovice – Dobrotice – Holkovice – Plácek
Újezd u Chanovic – Chanovice (cca 9 km).
Ukončení: od 12 hodin s hudbou a zpěvem v Kulturním domě v Chanovicích.
Podpořte svou účastí snažení obce Chanovice o veřejné, reálné, odborné a odpovědné hledání řešení velkého
celorepublikového problému: „Kam s ním“???
Zamysleme se při procházce v Pošumaví nad činy, které mají mít důsledky desítky tisíc roků. Více na
www.chanovice.cz.
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7. 1. 2017 / Zdobení stromečku pro ptáčky / Netolice / s sebou jablíčka, lojové tyčky, mrkev, sraz na náměstí ve 14 hodin. www.netolice.cz
7. – 8. 1. 2017 / 15 km Šumavou / Špičák / veřejný lyžařský závod, tel.: 721 643 164.
8. 1. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků na
Šumavě a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz

Vlčí smečka na Šumavě
Návštěvnické centrum Srní zve v neděli 8. a 22.
ledna 2017 od 13 hodin na komentovanou návštěvu
venkovní expozice s výběhem vlků v jejich přirozeném prostředí.

8. 1. 2017 / Tříkrálová sbírka / Chanovice / sváteční obchůzka koledníků, výtěžek sbírky je
určen na dobročinné účely. www.chanovice.cz
10. 1. 2017 / Sousedská výpomoc / Svinná Lada, IS / povídání o ptačích sousedech a možnostech, jak jim pomoci, od 10 do 12 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
11. 1. 2017 / Tradiční přechod Královského hvozdu / Železná Ruda, Penzion Habr / od 7:30
na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech,
tel.: 603 894 139. www.sumava.net/itcruda
11. 1. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka po zaniklých osadách
Šumavy, trasa 9 km, středně náročná. Sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. Nutné
předchozí objednání! V případě nedostatku sněhu se akce nekoná. www.npsumava.cz
11. 1. 2017 / Komentovaná prohlídka k výstavě Sladké Vánoce / Klatovy, muzeum /
s kurátorkou výstavy Ivanou Sieberovou; od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
11. 1. 2017 / Koncert Pavla Šporcla / Prachatice / www.prachatice.eu
12. 1. 2017 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / sněhová pokrývka znesnadňuje ptáčkům přístup k potravě, a proto jim vyrobíme krmítko z přírodních materiálů, od 17 hodin.
www.npsumava.cz
13. 1. 2017 / Jelen evropský a rys ostrovid / Kvilda, NC / od 15 do 17 hodin přednáška o
výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře ve výběhu.
www.npsumava.cz
13. 1. 2017 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Jak Kašpárek napálil
vodníka, od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

Dozvíte se mnoho zajímavostí o způsobu života vlka
ve smečce, v návštěvnickém centru shlédnete videoukázky výchovy vlčat.
Bližší informace získáte na tel.: 731 530 267.

Přechod Královského
hvozdu
Letošní 16. ročník tradiční akce "Přechod Královského
hvozdu" se uskuteční ve středu 11. ledna 2017.
V půl osmé účastníci vyrazí ze sedla Scheiben, přes
Juránkovu chatu na Velký Ostrý a odtud sejdou na Hamry, kde bude akce zakončena.

14. 1. 2017 / Prácheňský reprezentační ples / Horažďovice, KD / od 20 hodin.
www.horazdovice.cz
14. 1. 2017 / Dětský maškarní karneval / Horní Planá / od 14 hodin v restauraci Bowling.
www.sumava-lipno.eu
17. 1. 2017 / Liga proti nevěře / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
17. 1. 2017 / Na sněžnicích kolem Stožce / Stožec, IS / poznejte krajinu v okolí Stožce z jiného pohledu, možnost zapůjčení sněžnic, nutné předchozí telefonické objednání.
www.npsumava.cz
18. 1. 2017 / Ondřej Havelka a Melody Makers / Klatovy, KD / od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz

V minulých ročnících absolvovali účastníci většinu trasy na sněžnicích, ty ale letos asi nebudou potřeba. Akci
organizuje železnorudský penzion Habr, více informací
získáte na tel.: 603 894 139.

18. 1. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy, trasa dlouhá 9 km, středně náročná. Sraz na železniční stanici Stožec
v 9 hodin. Nutné předchozí objednání! V případě nedostatku sněhu se akce nekoná.
www.npsumava.cz

Královským hvozdem bylo nazýváno pohraniční území
českého království v oblasti jihozápadní hranice. Rozkládá
se na Železnorudské hornatině od Všerub přes Jezerní
horu, Ostrý, Svaroh a zahrnuje i Černé a Čertovo jezero.

19. 1. 2017 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy je 7 km, možnost zapůjčení sněžnic, sraz v 9.30 hodin. www.npsumava.cz
19. 1. 2017 / Koncert Evy Pilarové / Sušice, KD Sokolovna / www.kulturasusice.cz
20. 1. 2017 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Princezna Světluška,
od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

K Čechám jej natrvalo připojil král Přemysl Otakar II.
v roce 1273. Pro potřeby obrany a územního spravování
vznikly na území Královského hvozdu Královácké rychty,
které se nacházely na těchto místech: Svatá Kateřina,
Hamry, Hojsova Stráž, Zejbiš, Kochánov, Zhůří pod Javornou, Stodůlky a Stachy. Obyvatelé hvozdu - Králováci byli
svobodnými osadníky s množstvím výsad.
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20. 1. 2017 / Loutkové představení - Začarovaný les / Horažďovice, Městské muzeum / od
17 hodin. www.tyjatr.cz
20. 1. 2017 / Ples města Prachatice / Prachatice, Národní dům / www.prachatice.eu
21. 1. 2017 / Hornoplánská brusle / Horní Planá / od 13 hodin závody na ledě, doprovodný
program, diskotéka na ledě a ohňostroj. www.sumava-lipno.eu
21. -22. 1. 2017 / Kašperská 30 / Churáňov / závod v běhu na lyžích volně nebo klasicky na
30 km. www.ski-tour.cz
22. 1. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě /
Srní, návštěvnické centrum / poznejme
život vlků na Šumavě a jejich život ve
smečce, videoukázky výchovy vlčat,
komentovaná návštěva venkovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz

Šumavský pivovar
Vimperk – zázvorové se dá
vařit i pivo
A je to tradiční zimní pivo nabídky speciálních piv
Šumavského pivovaru (Vimperský zázvorový speciál
13°).
V zimně se ale hodí i piva silnější jakým je například Vimperský jantarový Doppelbock 18°. Oba tyto
speciály můžete zajít ochutnat nebo si koupit s sebou
spolu s tradiční nabídkou piv českého typu: světlý ležák
11°, polotmavý ležák 12° a tmavý speciál 13°.

25. 1. 2017 / Doprovod na lyžích / Stožec a okolí / poznávací vycházka na lyžích po zaniklých osadách Šumavy, středně náročná
trasa 9 km, sraz na železniční stanici Stožec v 9 hodin. Nutné předchozí objednání! V případě
nedostatku sněhu se akce nekoná. www.npsumava.cz
25. 1. 2017 / Skřítek Skříňáček / Kašperské Hory, kino / divadlo ŠŮS.
www.kasphory.cz/kultura
26. 1. 2017 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / naučte se s námi plést košíky, ošatky a jiné
dekorativní, ale i užitkové předměty z papíru, s sebou si můžete přinést staré noviny, případně mustr, který budete chtít oplétat, od 17 hodin. www.npsumava.cz
26. 1. 2017 /
Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a
přírodních poměrech, délka trasy 7 km, možnost zapůjčení sněžnic, sraz v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz
27. 1. 2017 / Společně muzeem bez hranic / Alžbětín, IS / v původním hraničním nádraží
navštívíme Evropskou záchrannou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování na Velkém Javoru, prohlédnete si modelovou železnici, poznáte pohnutou historii této zajímavé
stavby, od 10 hodin. www.npsumava.cz
28. 1. 2017 / Reprezentační
www.kulturasusice.cz

ples

města

Sušice/

Sušice,

KD

Sokolovna/

Ochutnat naše piva – nositele certifikace Šumava originální produkt - můžete v lednu v pivnici Šumavského
pivovaru ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku v pátek
17-22 a v sobotu 15-20. K pivům i nealkoholickým nápojům si můžete dát vybrané speciality studené kuchyně od regionálních výrobců.
Piva v různých druzích lahví si ale můžete koupit i jindy. Zkuste zazvonit a ve většině případů bude někdo
přítomen a piva vám rád prodá.
Pokud vyrážíte do horských středisek Šumavy na
zimní pobyt, i tam lze naše pivo ochutnat v některém
z místních hotelů či restaurací – aktuálně vždy na
www.sumavskypivovar.cz.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

28. 1. 2017 / Rybářské odpoledne, kulinářské speciality / Chanovice, KD / od 14 do 19 hodin beseda o rybách a rybářství, recepty a ochutnávky, rybí speciality, kapela Z Vršku
z Blatné. www.chanovice.cz
28. 1. 2017 / Kabela na patchworkové pomůcky a asymetrický srub / Klatovy, Muzeum Dr.
Hostaše / pracovní seminář od 11 do 17 hodin; lektorka: Ing. Anna Králíková. Je nutné se
dopředu přihlásit! Podrobnější informace lze získat na telefonním čísle: 376 326 354 (Mgr.
Ivana Sieberová) nebo prostřednictvím e-mailu: info@muzeumklatovy.cz
28. -29. 1. 2017 / Rossignol Demo Tour / Špičák / testovací akce značky Rossignol, tel.: 376
397 567. www.sumava.net/itcruda
29. 1. 2017 / Posezení s písničkou - Amatovka / Horažďovice, KD / od 15 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
Vážení čtenáři, přejeme Vám šťastný a pohodový rok 2017!
tým RRA Šumava, o. p. s.
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Zadní Chalupy - Rittsteig

Stručný popis trasy
Trasa je určena pro opravdu zdatné lyžaře. Vyrazíme z parkoviště
na Špičáckém sedle směrem na Černé jezero úbočím Svarohu a
Ostrého, kolem přírodní rezervace Bílá strž (v zimně přístup k vodopádu uzavřen) na rozcestí Na Statečku, Pod Lovečnou, Lomnice
a dále přes zaniklou osadu Zadní Chalupy až do východiště v německém Rittsteigu, na který navazují místní okruhy. Celá trasa vede po červené turistické trase a je též značena lyžařským značením. Při plánování tohoto výletu se ale nejdříve ujistěte na některém z informačních středisek, zda a kdy byla provedena poslední
úprava. Trasa vede po téže cestě tam a zpět.

Výškový profil trasy

Parkování: parkoviště na
Špičáckém sedle
GPS: 49.1731111N, 13.2250642E
nebo v německém Rittsteigu
GPS: 49.2402697N, 13.0528092E
Nástupní místo: trasy začínají
přímo z obou popsaných výchozích
parkovišť
Značení: ze Špičáckého sedla vede
po žluté TZ a k Černému jezeru,
dále pak vede po červené turistické
značce a v Bavorsku po trase
s názvem Zum Schwarzen See
Časová náročnost: dle sněhových
podmínek až 6 h – náročná celodenní túra
Fyzická náročnost: náročné, určeno pro zdatné lyžaře, černá, nutno
ověřit strojovou úpravu
Délka trasy: tam a zpět 42 km
Povrch: strojově udržovaná lyžařská
trasa, úsek Špičácké sedlo - Černé
jezero je bez strojové údržby
Zajímavosti na trase: Černé
jezero, Stateček, bývalá osada
Zadní Chalupy
Občerstvení: pouze ve výchozím a
cílovém bodě
Servis lyží: není k dispozici

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.
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