
        Turistický zpravodaj č.1/ 2011       

Vážení turisté, vážení přátelé, 

dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní 

Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát do roka přinášet informace o tom, 

jaké aktivity turisté sdružení do oblasti KČT Jižní Čechy vyvíjejí – co už uspořádali i co chystají 

do nejbližších měsíců.  Pokud budeme mít k dispozici fotografie z uskutečněných akcí, rádi je 

tu zveřejníme. 

Tak příjemné čtení. 

Za redakci Zpravodaje Jiří Franc a Karel Charvát. 

 

Silvestrovský výstup na Mehelník  31. 12. 2010  - pořadatel KČT Otava Písek 

                     

 

 

Při tradičním silvestrovském výstupu na nejvyšší vrchol Píseckých hor, který pořádá KČT 

Otava Písek ve spolupráci s DDM, vystoupilo na Velký Mehelník koncem roku 2010 přes 1200 

účastníků ze 32 míst ČR. Nevadil jim ani ranní mráz mínus 12 stupňů. Každý, kdo vystoupil na 

zasněžený vrchol, dostal na památku potvrzení s pamětními razítky, chipsy nebo tatranky. 



 80 litrů horkého čaje vystačilo pro ty, kteří dorazili o něco dříve. Každoročně dostává cenu 

nejvzdálenější účastník z ČR a ze zahraničí, nejmladší, nejstarší a jeden vylosovaný pes. 

Nejvzdálenější ze zahraničí byla studentka Evann Soltys Gilbert z Floridy v USA, nejvzdálenější 

z ČR Dalibor a Matyáš Sukovi a Zdeněk Jurka z Brna, nejmladší šestiměsíční Šimon Kott 

z Prahy, nejstarší Libor Špaček (81 let) z Písku a věnec buřtů dostala na základě losování 

německá ovčačka Sára, která doprovázela Romana Webera z Písku. Hezké ceny darovali KČT 

Otava a územní pracoviště VZP Písek. 

 

Novoroční čtyřlístek 

V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. V roce 2004 se uskutečnila poprvé série 

novoročních pochodů, zapojených do akce Novoroční čtyřlístek. I na Nový rok 2011 byla 

připravena řada pochodů po celé České republice, kterých se může zúčastnit každý. 

Čtyři novoroční dobré skutky 

(Jak na Nový rok, tak po celý rok - staré české přísloví) 

1) Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost 

2) Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých bližních tím, že jej vezmeš 

s sebou 

3) Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly 

4) Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto, vyhlášené KČT na podporu 

aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané prostředky budou využity na 

vyznačení turistických tras pro vozíčkáře. Přispět můžeme též přímo na účet č:  

51-0938150237/0100. 

V roce 2011 uspořádaly Novoroční čtyřlístek odbory KČT Bechyně a KČT Start Český Krumlov. 

Akcí se zúčastnilo celkem 135 turistů a bylo vybráno 2850 Kč, získané finanční prostředky 

byly převedeny na účet pro značení tras pro vozíčkáře.   

 

 

 

Ilustrační foto: 

Novoroční čtyřlístek 1. 1. 2010 

Bechyně 

 



 

Stezka pro vozíčkáře 

 

V roce 2010 byla v Jihočeském kraji v Lutové otevřena druhá turistická trasa pro vozíčkáře 

v České republice, další se připravuje v Plzni.  

Foto:  18. 8. 2010  Lutová - slavnostní otevření stezky pro vozíčkáře 

 

                                                                       

Rožmberský rok 2011  

V roce 2011 uplyne 400let od úmrtí posledního z Rožmberků 

Petra Voka, zemřel 6. 11. 1611 na zámku Třeboň. Byl 

posledním mužským potomkem významného českého ari stokratického rodu 

Rožmberků. V rámci tohoto významného výročí bude probíhat v průběhu roku 

řada kulturních akcí  - nejvýznamnější budou dvě velké výstavy v Praze  - Rok Růže  

– věnované odkazu tohoto rodu.  Slavnostní zahájení Rožmberského roku  proběhlo 

v Brně na výstavišti v rámci akce Region Tour  – slavnostního zahájení se zúčastnil 

hejtman Jihočeského  kraje Mgr. Jiří Zimola, pozváni a přítomni  byli též zástupci 

KČT oblasti Jižní Čechy.  



        V této souvislosti je připravena a distribuována brožura 24  míst, která Vás 

zavede na místa spjatá s tímto rodem, a turistický pas, do kterého dostanete 

potvrzení o návštěvě  místa. Pokud během roku nasbíráte všech 24 razítek, můžete  

získat některou z hodnotných cen, připravených  Jihočeským krajem.  Průvodce 

místy a turistický pas získáte ve  všech 24 místech uvedených v průvodci, na 

probíhající výstavě v Praze či přímo na recepci Krajského úřadu.  

Více o pořádaných akcích naleznete na:  

www.rozmberskyrok.cz, www.jiznicechy.cz 

            

Krajská konference KČT oblast Jižní Čechy  

Konference KČT oblasti Jižní Čechy se konala 27. 2. 2011 v Českých Budějovicích. Byla zde 

zhodnocena činnost za uplynulý rok a projednána činnost na další období. Turisté se 

v Jihočeském kraji starají o 5213 km pěších značených tras, 151 km lyžařských tras, v terénu 

je 8856 směrovek a 175 map. Každý rok se provede obnova 1/3 značených tras. Je to zásluha 

136 značkařů. Turisté dále připravili pro své členy, ale též pro veřejnost, řadu turistických 

akcí. 

Na konferenci bylo předáno čestné členství KČT oblasti Jižní Čechy Bohuslavu Wimmerovi, 

MT z KČT Start Č. Krumlov.  

 



 

Srdečně Vás zveme na dvě významné turistické akce KČT oblasti Jižní Čechy: 

 

26. 3. 2011  56. Jarní kilometry 2011 s turistickou sazkou spojené s 22. ročníkem Vítání jara 

v Táboře a okolí 

Pořadatel KČT Tábor a KČT oblast Jižní Čechy 

 

1. 5. 2011 Voda ze střechy Evropy - Eurorando 2011 – K pramenu Vltavy na Kvildě. 

Pořadatel KČT Volary a KČT oblast Jižní Čechy  

 

 

Vice informací na: www.volny.cz/kct-jck 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                       

 


