
Turistický zpravodaj . 3/2011č

Milí přátelé, přicházíme k Vám s třetím číslem našeho zpravodaje. Přitom si uvědomujeme, jak ten čas pádí. Teď,
kdy tvoříme obsah tohoto vydání, je krásné babí léto a sluníčko se snaží dohnat plán, dohnat to, co zanedbalo v
létě. První stromy už začínají měnit barvu listí do nádherných barevných kombinací, přitom jak je to dlouho, kdy
jsme s úžasem sledovali, jak se po zimě začínají zelenat? A za chvíli tu máme Vánoce, pak Nový rok a ten přírodní
koloběh začne znovu.
Turisté “fungují” po celý rok, ale troufnu si říct, že nejraději mají právě jaro a podzim. Nemusejí nohy bořit do závějí
sněhu - a pokořovat 50kilometrové dálky při 35stupňovém vedru také není zrovna to pravé. Letos sice tropická vedra
přišla až koncem srpna, ale přesto jsme se zapotili. Jinak bylo léto takové všelijaké, vskutku rozmarné. I ničivá vichřice
se přes naše území přehnala, nejvíc škod napáchala asi na Šumavě.
Turisté, jak je patrno z každoročně vydávaného kalendáře akcí, volí v létě spíše odpočinkové aktivity, nebo naopak v
jednotlivých odborech pořádají několikadenní zájezdy. Akcí určených pro veřejnost bývá v červenci a srpnu méně, než
třeba v květnu nebo červnu. Přesto máme i v tomto vydání zpravodaje o čem psát. A propos kalendář akcí. Již v tomto
čtvrtletí vyjde kalendář na rok 2012. Na rozdíl od našeho zpravodaje, který šíříme pouze v elektronické verzi, je
kalendář akcí tradičně tištěný. Můžeme Vám slíbit, že se máte na co těšit. Kromě nezbytného přehledu akcí v něm i
letos najdete spoustu užitečných kontaktů a informací.
Tak příjemné čtení.

Ve Volarech se v sobotu 2. ervence konalo již 21. Šumavské putování. Mezinárodního pochodu, který se konal pod
záštitou starostky m sta Volary Martiny Pospíšilové, za grantové pomoci Jiho eského kraje a Nadace jiho eské
cyklostezky, se za nep íliš vyda eného po así 137 domova, Rakouska a SRN.
Ú astníci si mohli vybrat p ší trasy v délce 7, 11 a 22 km, které je provedly okolo Volar. Cyklisté si mohli vybrat z
tras o délce 30 a 60 km, které je dovedly na Schwarzenberský kanál a na Stožec.

Za po adatele Rostislav Skotnica, K T Volary
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ŠUMAVSKÉ PUTOVÁNÍ
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Už se těšíme ven ...

Po stopách středověké obchodní cesty

Část české reprezentace - Dick, Hanka a Jurášek

Putování v německém pohraničí

Na "střeše světa" - rozvodí Severního a Černého moře

Z činnosti KČT Turistika na koni
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Eurorando 2011- voda ze st echy Evropyř

Jako poslední v oblasti K T Jižní echy
uskute nila akce

po adatel K T Bechyn

Po adatel p pravil p kné nenáro né trasy od 10 do 18 km. ást ú astník žila
i jiný druh p esunu na lodi ce po Lužnici.

v rámci akce Euroranda - odběrů vody - se
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18. června

„Od pramene Židovy strouhy k Lužnici”

Před soutokem

Soutok

Odběr vody

Láhev pro odběr

V cíli akce

Foto: Josef Šinágl, Petr Chaloupek



Ve dnech 25. 8. až 27. 8. 2011 se konal již 43. ro ník mezinárodního dálkového etapového
pochodu „Krajem p tilisté r že“.

Ubytování bylo tentokrát ve Volarech. První den trasy z Haidmühle na T ístoli ník,
Trojmezí a Plechý, okolo Plešného jezera až do Nové Pece – 27 km. Kratší trasa mí ila z T ístoli níku po

ého Údolí – 16 km, seniorská trasa okolo Haidmühle – 10 km. Druhý den se pochodovalo po Zlaté stezce
z Vimperka do Strážného a pak dál až na Polku a po nezna ené cest í Vltavice. Kratší trasy m ly r zná místa
ukon ení. Délka tras: 11, 18, 24, 38 km.
T etí den byl hlavním cílem Boubín. Trasy 12, 14, 19, 26 a 27 km na z r zných míst. T ídenní putování
bylo jako vždy zakon eno puchý ovým bálem v sále radnice ve Volarech. K tanci i poslechu vyhrávala „Správná p tka“.
Po así po celé t i dny bylo p kné, první dva dny až moc horké, ale i tak si pochodníci pochvalovali.
Pochodu se zú astnilo 270 turist toho 254 R, 12 N meck 4 Slovensk . Z toho bylo 103 muž žen.
Pochod organizovalo 15 len eský Krumlov, z toho dv t locvi n i s pojízdným bufetem.
Ostatní organizáto i provád li kontroly na trasách.

ě ů Jedná se o jeden z nejstarších vícedenních pochodů
pořádaných KČT. Akci, která

tradičně připravuje kolektiv pořadatelů KČT Start
Český Krumlov.
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KRAJEM PĚTILISTÉ RŮŽE

Plešné jezero Na Třístoličníku

Stifterův památník

Fo
to

: K
Č

T 
St

a
rt

Č
es

ký
 K

ru
m

lo
v



Jednání programové rady KČT
Na sekretariátu KČT v Praze proběhlo 18. září rozšířené jednání PR KČT za účasti předsedů jednotlivých sekcí a
členů PR KČT. Na jednání se mimo jiné projednalo:

významné akce KČT, které budou pořádány v roce 2012
návrh rozpočtu PR KČT  na rok 2012
podpora významných akcí KČT v roce 2012
kvalifikace metodických pracovníků

zprávy jednotlivých sekcí o činnosti
zprávy z jednání ÚV KČT
termíny jednání v roce 2012

?

?

?

?

?

?

?

?

informace  o připravovaných  akcích – oslavy 125 výročí vzniku KČT v roce 2013, zimní sraz 2013 Jilemnice,
mezinárodní zimní sraz Levoča

Franc Jiří

Svatováclavský výšlap
V Mladé Vožici a jejím okolí se na svátek sv. Václava konal již 3. ročník turistické akce nazvané Svatováclavský výšlap.
Pro pěší i cyklisty připravili pořadatelé - KČT Tábor společně s cyklistickým klubem CK Mladá Vožice - několik tras
vedoucích kopcovitým terénem v okolí Mladé Vožice. Počasí bylo příjemné, jen dopolední mlha bránila výhledům
z rozhledových míst.
Účast byla slušná, zhruba 110 pěších i cyklistů. V cíli každý dostal diplom, medaili a koláček.

Ústějovská kaplička Pohled od Staniměřic k Šelmberku

V cíli V cíli
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P řadatel:
Termín:
Ubytování:
Stravování:

Program:

o KČT oblast Jižní Čechy ve spolupráci s KČT Strakonice
8. - 9. 10. 2011  Strakonice

Střední škola řemesel a služeb – Zvolenská ulice, Strakonice
Restaurace  /večeře/  v místě ubytování

Účastnický příspěvek 100 Kč, přijímání přihlášek ukončeno k 15.9.2011

sraz  účastníků na žel. stanici Strakonice v 9:00 hodin

Spojení: z Č. Budějovic R 8:01 hod., z Č. Krumlova Os 6:00 hod. (přestup Č. Budějovice), z Tábora Os 7:07 hod.,
z Milevska 7:41 hod., z Písku 8:26 hod. (vše přestup Ražice), z Volar Os 6:44 hod., z J. Hradce Os 5:40 (přestup Veselí
n. Lužnicí, Č. Budějovice).
Od nádraží bude zajištěn odvoz věcí na  místo ubytování.

Pěší trasa: Ze Strakonic po ČTZ přes Katovice – Střelské Hoštice do Horažďovic město žst. 20km, možno pokračovat
přímo na nádraží Horažďovice předměstí. Odbočka ČTZ Střelské Hoštice k Domince a dále po ŽTZ. Nazpět vlakem
z Horažďovic město v 14:37, 16:37 hod. s přestupem Horažďovice předměstí, příjezd Strakonice v 15:04, 17:04 hod.
Možno zkrátit - BUS ze Strakonic do Katovic odjezd v 9:25 hodin a dále pokračovat po již zmíněných trasách celkem
14 km. Doporučená mapa KČT č. 68, 1:50 000 Pootaví – Sušicko, Horažďovicko a Strakonicko.
Zajímavosti na trase: Střela - zámek; Katovice – pozůstatky po rýžování zlata, barokní fara, gotický kostel sv. Filipa
a Jakuba; Katovická /Kněží/ hora 493 m n.m. – bývalé slovanské hradiště, pozůstatky dolů na tuhu; Žižkův most -
klenutý mostní oblouk středověkého původu; Střelské Hoštice – zámek z pol. 18. st, domy s barokními štíty, velká
barokní sýpka; Svaté pole - poutní kostel sv. Anny, bývalé lázně, pramen vody; Horaždovice – městská památková
rezervace, opevnění města, zámek, kostel sv. Petra a Pavla, klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, hřbitovní kostel sv.
J. Křtitele, renesanční sgrafita na domech.

Večerní program: večeře 18:30 hod., společenská místnost - zkoušky nových vedoucích pěší turistiky – praktická část
a teorie - právní otázky, historie KČT. Spolupráce KČT a NP Šumava, prezentace, promítání cestovní kanceláře –

Evropa, vybavení na turistiku, hodnocení významných akcí, termíny významných akcí oblasti KČT, kalendář akcí KČT,
různé , výměna zkušeností.
Pozn: nezapomeňte domácí obuv na přezutí, přihlášení zájemci o zvýšení kvalifikace dostanou učební materiál
a otázky, nechť přinesou vypracovanou písemnou práci: příprava výletu (organizační zabezpečení)

Následně pěší trasa okolo města - NS okolo Strakonic, prohlídka památek (možno plnit podmínky IVV,
městská trasa). Možná prohlídka s výkladem.

Jiří Franc
ího výboru KČT Jižní Čechy

270 023
Jiri.franc@kct.cz

Sobota:

Neděle:

Příští seminář 2012 - Milevsko nebo Jiříkovo údolí – pp Novohradské hory

metodik oblastn
724

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT  2011



Pozvánka

Městské muzeum ve Volyni zve zájemce na rozsáhlou výstavu věnovanou barvířství a zejména modrotisku
v Pošumaví a na Prácheňsku s důrazem na dílny volyňské. Očekávejte několik stovek vzorů a otisků
jednotlivých matric a řadu dalšího.
Vernisáž se uskutečnila v sobotu 24. září, výstava potrvá až do 16. září 2012.



Připravujeme
2. 10. 2011
Podzimní krajinou

2. 10. 2011
Od Tábora až k nám

8. 10. 2011
Přechod Boubína

12. 11. 2011
Medvědí stezkou

26. 12. 2011
Vánoční pochod

29. 12. 2011
Krumlovský čtyřlístek

31. 12. 2011
Silvestrovský výstup na Mehelník

Pořádá KČT TJ Turista České Budějovice, 36. ročník, okolím Římova

Pořádá KČT Tábor, 8. ročník, pěší trasy z Tábora do Sezimova Ústí

Pořádá KČT Vodňany, 14 km trasa ze Zátoně přes Boubín do Kubovy Hutě

Pořádá KČT Vodňany, 40. ročník. Pěší a cyklotrasa 16 km z Černého Kříže do Nové Pece

Pořádá KČT Vodňany, 40. ročník, pěší a lyžařské trasy (podle stavu sněhové pokrývky) z Vodňan do Bavorova

Pořádá KČT Start Český Krumlov, pěší trasy z Nového Údolí do Stožce

Pořádá KČT Otava Písek, letos je tato akce zařazena mezi hlavní akce oblasti KČT Jižní Čechy

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

Své nápady, náměty, připomínky nebo vzkazy prosím posílejte:
- elektronickou poštou na mejl: francjiri@volny.cz nebo charvatfoto@volny.cz
- poštou na adresu: KČT oblast Jižní Čechy, B. Němcové 49/3, 370 29 České Budějovice
Na této adrese bývá v jednací den (pondělí) od 13:30 do 16:30 přítomna sekretářka oblasti

Zpravodaj č. 3/2011 pro Vás připravili Jiří Franc a Karel Charvát s přispěním pořadatelů jednotlivých akcí.
Datum vydání: 30. září 2011


