
Vážení turisté, vážení přátelé a příznivci turistů a turistiky,

před třemi měsíci jsme Vám nabídli první vydání zpravodaje, který si dal za cíl informovat Vás
o tom, jaké významné akce oblast Klubu českých turistů Jižní Čechy a v ní sdružené odbory
vuplynulémčtvrtletíuspořádaly a conového chystají prodalšíměsíce.
Uplynulo čtvrt roku, a tak přicházíme s druhým číslem našeho zpravodaje. Dozvíte se v něm
oodběruvody z našich jihočeských řek, o jihočeských větvích pochoduPraha – Prčice, ale bohužel
také jednu smutnou zprávu, která přišla z Českého Krumlova. Chybět nebude ani zmínka
o letošním Pohádkovém lese, pozvánka na připravované významné akce a odkaz na webové
stránkynašíoblastiKČT.
Přejeme příjemné čtení a prohlížení fotogalerií z uskutečněných akcí.

VODA ZE STŘECHY EVROPY

Tuto novou aktivitu připravil Klub českých turistů na letošní jaro a počátek léta. Připojil se tak
k hlavnímutématu letošního celoevropského setkání turistůEurorando, kteréproběhne v říjnu ve
španělské Andalusii - voda jako životodárná a vzácná tekutina. V průběhu jarních měsíců byly
postupně odebrány vzorky vody ze všech významných českých a moravských toků, ty budou či již
byly slitydovelkýchnádob a tatovoda “ze střechy Evropy”bude pak převezenado Španělska, kde
společněs vodouz ostatních evropských tokůnaplní Lví kašnuvGranadě.

26.3.2011
56. Jarní kilometry s turistickou sazkou spojené s 22.ročníkem Vítání
jara

Tuto akci připravil KČTTábor TJ KČTTurista České Budějovice a oblastním výboremKČT
Jižní Čechy, patronát nad akcí

í

měla táborskámístostarostka ing. Lenka Horejsková. Součástí akce
byl i odběr vody z řeky Lužnice v rámci akce Eurorando 2011- Voda ze střechy Evropy - a turistická
soutěž – sazka o ceny. Tato soutěž byla připravena na společné trase před cílem, jímž byla
Harrachovka (výletnímísto a vodácké tábořiště nedaleko od Tábora). Účastníciměli na výběr trasy
8.5, 13 a 23km, které vycházely od táborského vlakového nádraží, z náměstí v Sezimově Ústí I. a
z Plané nad Lužnicí. Asi 160 účastníků akce neodradilo ranní chladné počasí a dešťové mraky.
Předpověďpočasí slibující přeháňkyči déšť se vprůběhudnenaštěstí nenaplnila.

společně s



Turistická sazka a odběr vody z Lužnice

Na startu 13 km trasy v Sezimově Ústí Jedno ze zastavení Turistické sazky

Pořadatelé měli plné ruce práce Vyhodnocení Turistické sazky

Pořadatelé Jiří Peltán a Richard Černý
s Lenkou Horejskovou

S”placatkou” novinářům zapózoval i Richard
Černý z pořádajícího KČT Tábor Detail lahvičky s odebranou vodou

Záštitu nad akcí měla
a vodu z Lužnice

u Harrachovky odebrala
táborská místostarostka

Lenka Horejsková

Odběr vody z Lužnice



25. 4. 2011
ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK

Další akci k tématu Voda ze střechy Evropyuspořádal 25. dubna KČT
Start Český Krumlov v CHKO Blanský les. Turisté na nenáročné 15
km vycházce navštívili několik studánek, u kterých provedli v rámci
možnosti vyčištění. Součástí byl odběr vody ze studánky. Vycházky
se z elková
účast byla 45 turistů.

účastnili se i členové KČT Turista České Budějovice, c

Foto: K. Festa

1. 5. 2011
Odběr vody z pramene Vltavy

Přes 200 turistů se sešlo v nedělním prvomájovém pochmurném ránu na Kvildě v sále obecního
úřadu. Celou noc pršelo velmi hustě a ani ráno to nevypadlo lépe. Nakonec se počasí trochu
umoudřilo, nepršelo, ale bylo chladno a mlhavo. Slavnostního zahájení této významné akce se
zúčastnil předseda KČT PhDr. Jan Stráský, čestný předseda KČT ing. Jan Havelka, místostarostka
obce Kvilda ZdeňkaRitterováapředsedaoblastníhovýboruKČT ing. Jiří Hlaváč.
Obecní úřad Kvilda převzal nad akcí záštitu. O dobrou náladu se po ránu starala skupina
Marnotratníci z Vimperka, v sále byla umístěnaexpoziceNPŠumavao přírodě Šumavy. Pracovníci
NP Šumava zajistili zvýšený dozor na turistických stezkách i u pramene Vltavy. Turisté se mohli
vydat na různé trasy od 11do 18km. Zúčastnili se i zahraniční turisté - z Německa aRakouska. Z ČR
byli nejvzdálenější účastníci z Pardubic. Organizačně akci zajistil KČT Volary a oblastní výbor KČT
Jižní Čechy, autobusovým zájezdem se zúčastnili turisté z Písku, Českých Budějovic a Českého
Krumlova, turisté z Tábora přijeli pravidelným linkovým spojem, který o víkendech jezdí z Tábora
ažnaKvildu.



Odběr vody z pramene Vltavy - fotogalerie



28. 5. 2011
Slévání vod z povodí Vltavy a Berounky

V sobotu 28. května se v Praze - Radotíně sešli turisté, aby byli přítomni slévání vod z povodí
Vltavy, Berounky a pražských potoků. Postupně byl do velkého demižonu slit obsah 27 lahviček
s odebranými vzorky vody. Přítomni byli vedle starosty Radotína Karla Hanzlíka senátor za
Chebsko a TachovskoMiroslav Nenutil, zástupci ústředí KČT, všech oblastí KČT, v nichž byly vzorky
odebrány, a Povodí Vltavy.Opříjemnounáladuse staral KomorníorchestrAulos.
Po některé z připravených pěších či cyklotras se do Radotína vypravilo 145 účastníků, mnozí další
přišli přímo na slavnostníakt slévání.

Pro úplnost zbývá dodat, že voda z moravských toků (z povodí Moravy) byla slévána na soutoku
Moravy a Dyje 11. června a voda ze všech toků z české části ČR bude slita 9. července v Děčíně.

Foto J. Šinágl



2.4.2011
Celostátní konference Klubu českých turistů
Celostátní konference KČT se konala tradičně v Pardubicích, byla jednodenní, pozváno bylo 74
delegátů. Na konferenci byli dále jako přítomni zástupci Pardubického kraje, Magistrátu
města Pardubic, Ministerstva kultury ČR, Oborové zdravotní pojišťovny a Klubu slovenských
turistů. Účastníci konference projednali činnost KČT za uplynulé období, úpravu stanov KČT,
rozpočet KČT, materiál Vize (zaměření činnosti KČT na další roky) a návrh změn kvalifikace.
Schválili uvedení novýchčlenůaodborůKČTdo celostátní Síně slávyKČT.

hosté

21.5.2011
46. ročník DP Praha Prčice (ale i odjinud)–

Na první pochod v roce 1966 se vydalo 469 účastníků, odměnou jim byla stužka, později (od roku
1973) již získávali botičku. Rekordní účast byla v roce 1981, kdy na20 trasách vyrazilo do Prčice 35
732účastníků.

jižních Čech směřují nyní do Prčice trasy zMilevska, Tábora aMladéVožice, které zajišťují KČT
Milevsko aKČT Tábor. V letošním roce se na trasy zMilevska vydalo 1464účastníků (1147 pěších a
317cyklistů), zTábora3406(2891pěšícha515 cyklistů)a zMladéVožice110pěších.
Poděkování patří organizátorům z KČT Milevsko a Tábor, že takovýto nápor účastníků

Z

zvládli.
Celkem se letos do Prčice vydalo 18151 pěších turistů, 1253 cyklistů a 125 vozíčkářů.
Fotoreportáž je z táborské trasy - start na táborském autobusovém nádraží a cca 3. kilometr.

Foto: archiv ústředí KČT

Foto: K. Charvát



28. 5. 2011
Pohádkový les - 13. ročník

Letošnímu Pohádkovému lesu naprosto nepřálo počasí, v místě konání - Rudolfově u Českých
Budějovic - padaly na zem přívaly vody. Dětem to ale nevadilo, na akci se jich dostavilo 1200,
celkový počet účastníků organizátoři odhadují na 2500. Hlavním tématem byl tentokrát les. Co a
jak v něm roste, kdo v něm žije a proč je pro nás a pro přírodu les tak důležitý. Děti plnily
s nadšením a radostí úkoly, které pro ně na dvou desítkách zastavení připravil Klub českých turistů
spolu s více než desítkou partnerů. Pohádkový les organizačně zajišťovaly dvě stovky pořadatelů.
Vzhledem kpočasí patří velikýdík všem- jakpořadatelům, takúčastníkům.
Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a starosta Rudolfova Vít Kavalír.
Oběmaděkujeme.
Partnery Klubu českých turistů při pořádání Pohádkového lesa byli: Lesy České republiky, s.p.,
Vojenské lesy a statky, s.p., Sbor dobrovolných hasičů Rudolfov, Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů, Dům dětí a mládeže v Týně n. Vlt., Sportovní škola Vydra a Rafting klub Temelín, CTS Praha,
s.r.o.,McDonald´s,Generali pojišťovna, Český červenýkříž a Papírnictví HanaJaukerová.

5.6.2011
11.ročník Setkání českých a rakouských turistů
Letos se toto již tradiční setkání uskutečnilo v Kaplici a okolí, turisté z obou zemí měli připraveny
pěší trasyod9do 25 kma cyklotrasyod 40 do 60 km. Pořadatelemakce byl odbor KČT TJ TURISTA
České Budějovice, akce bylapořádána pod záštitou předsedy KČT PhDr. Jana Stráského a starosty
městaKapliceBc.Pavla Talíře.

Foto: P. Brtník



Fotogalerie - Pohádkový les 2011

Foto: J. Fink



Po vzniku specializované jednooborové tělovýchovné jednoty START Český Krumlov
byl hned na ustavující schůzi zvolen jejím předsedou. V této funkci pracoval 24 let.
V lednu 1990 se na výroční členské schůzi této funkce vzdal a dále pracoval jako velice
aktivní cvičitel, okresní značkař a člen štábuDEPu„Krajempětilisté růže“.
Spolu s Aloisem Slepánkem se zasloužil o to, že jsme získali budovu v Rožmberku, ze

které byla vybudována turistická základna, a v roce 1972, kdy jsme připravovali 2.
celostátní sraz ČST, i budovu č.p. 100 v ČeskémKrumlově, která dodnes slouží jako sídlo
našehoodboru.Na zprovoznění oboubudov odpracoval stovkyhodin.
Jako aranžér a výtvarník vzorně upravoval vývěsku odboru, nakreslil desítky návrhů

razítek pro náš DEP, diplomů pro „Pohádkový les“ i jiné akce, plakety pro OZ „O Žižkův
palcát“ amnohodalšíchvěcí.

Za svoji celoživotní práci pro českou turistiku obdržel řadu vyznamenání a jako první
veSTARTu dostal „ČestnýodznakVojtěchaNáprstka“.

Všichni členové Startu i lidé mimo naší organizaci si ho vždy velice vážili pro jeho
pracovitost, obětavost, ochotu, přátelské jednání, družnost a veselou povahu. Byl
zkrátkamnoho amnoho let dobrým duchem Startu, který byl vždy tam, kde bylo třeba
něcoudělat nebozařídit.

SlávaWimmer

Původně člen odboru turistiky TJ Jiskra
(tělovýchovná jednota při závodu JUTA
v Českém Krumlově). Věnoval se hlavně
vodácké turistice, kde získal kvalifikaci
cvičitele. Pracoval také v Okresním odboru
turistiky, což byl tehdy vlastně okresní výbor
turistiky. Věnoval se i orientačním závodům a
to zprvu jako aktivní závodník, později i jako
rozhodčí a získal kvalifikaci rozhodčího 2.
stupně.
Zapojil se i do práce ve značení turistických

cest. Jako značkař získal i nejvyšší kvalifikaci a
nakonec zastával funkci okresního značkaře.
V ní setrval aždo roku2000.

Zemřel vynikající turista a kamarád

Jan ŠVEHLA (* 20. 8. 1926 + 31. 3. 2011)



Připravujeme

Pozvánka

2. 7. 2011
Šumavské putování

26. - 28. 8. 2011
Krajem pětilisté růže

19. - 21. 8. 2011
Víkend IVV v milevském kraji

www.volny.cz/kct-jck
Své nápady, náměty, připomínky, vzkazy prosím posílejte nejlépe elektronickou poštou na mejl:
francjiri@volny.cz nebo charvatfoto@volny.cz, případně osobně (v úředních hodinách) nebo
písemněnaadresu:KČToblast Jižní Čechy,B. Němcové 49,37092České Budějovice

Zpravodaj č. 2 proVás připravili Jiří Franc aKarelCharvát spřispěním pořadatelů jednotlivých akcí.

Turistika po Šumavě, připravuje KČT TJ Tatran Volary, pěší trasy 7 - 50 km, cyklotrasy 30 - 50 km

Pořádá KČT START Český Krumlov, tentokrát ve Volarech a okolí.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách

Pořádá KČT Milevsko

Datum vydání: 23. června 2011

Foto a Video služby Karel Charvát

fotografické služby
videozáznamy
videoklipy, videopořady
grafické práce na PC
malonákladový tisk na laserové či inkoustové tiskárně

charvatfoto@volny.cz, tel. 605 454 633

Zveme všechny zájemce do Městského muzea ve Volyni na výstavu Sláma. Tématem výstavy je
využití slámy v rukodělné výrobě a tvorbě českého venkova i měst. Vernisáž se uskuteční
v sobotu 25. června v 16 hodin, výstava potrvá až do 8. října.


