
Vážení turistéanašimilí přáteléa příznivci

další rok je za námi amy Vámpřinášíme přehled toho, co přinesly posledníměsíce roku 2011 ana co semůžete
těšit vroce2012, který právězačal .

Jihočeští turisténezahálejí vžádnémročnímobdobí, jak znašeho Zpravodaje záhyzjistíte.

Bohužel nedostáváme jen dobré zprávy, občas je třeba zařadit i nějakou smutnou. Rozhodl jsem se porušit
časový sled a událost, která se stala první lednový den letošního roku, těsně před uzávěrkou, předřadit všem
ostatním.

Táborským turistům shořela o silvestrovské noci rozhledna, kterou dlouhá desetiletí tolik opečovávali.
Zda za požár může silvestrovská petarda, nebo něco jiného, zatím vyšetřovatelé nevědí. Vzhledem k tomu,
kdy k požáru došlo, se to ale jeví jako nanejvýš pravděpodobné. Požár byl hasičům nahlášen v době, kdy
už plameny zachvátily celou konstrukci, takže rozhledna neměla šanci na záchranu. Zbylé ohořelé trámy
raději hasiči za pomoci ocelových lan strhli, aby nedošlo k další tragédii. Byl jsem se na místě dnes podívat
- a věřte, pro člověka, který u Hýlačky prožil nejeden hezký zážitek - čarodějnice, Vítání jara, Loučení s létem,
každoroční pohádky místního Divadla mladých, ale i třeba kontroly při dálkových pochodech - to byl hodně
smutnýpohled.Ostatněposuďtesami.

Co bude dál, je asi předčasné spekulovat. Přeji táborským turistům, aby našli dostatek sil i financí na
znovuvybudování rozhledny. Ale jednoduché tomít určitěnebudou.Tak jimdržme palce.

Toto témabudeme sledovat i dál, zaslouží si to. Rozhledna Hýlačka (s původním názvem Rozhledna Svobody)
byla na vrchu v katastru obce Větrovy vybudována v roce1920 adíky výměnám krytiny -naposledy v roce 2004 -
byla v perfektním stavu. Zažila trochu krušnou historii - za nacistické okupace sloužila jako protiletecká
pozorovatelna, od roku 1967 byla pronajata Svazarmu, který se o ni příliš nestaral, a až v roce 1991 byla opět po
nejnutnějších opravách otevřena pro veřejnost. O svémísto a funkci takémusela zápasit s přerůstajícími stromy -
díky rozumnémupřístupu odboru životního prostředí sepodařilo výhled do většiny stran obnovit.

Autorem projektu byl Theodor Petřík, rozhlednu navrhl ve tvaru husitské hlásky o výšce 18metrů. Konstrukce
byla celodřevěná jen s kamennou podezdívkou, krytá nejprve šindelem, v letech 1937 a 1940 postupně překryta
eternitem.Roku1995byla zapsánanaseznamnemovitých kulturních památek České republiky.



2. října 2011 se uskutečnil 36. ročník mezinárodního turistického pochodu "Podzimní krajinou” v Římově a
okolí. Zároveň to byl 18. ročník pěší akce IVV a 8. ročník cykloakce IVV.

Pořadatelem byl KČT TJ Turista České Budějovice, akce se konala pod záštitou starosty obce Římov Ing.
Miroslava Slintáka.
Připraveny byly pěší trasy od 11 do 35 km, cyklotrasy do 65 km. Za pěkného podzimního (spíše letního) počasí
se akce zúčastnilo na sto turistů. Nejvzdálenějším účastníkem byl pan B. Vokroj z Ostravy. Na trasy bylo možno
vyrazit od žst. Kamenný Újezd či přímo z Řimova, c Trasy pěší a cyklo
vedly v okolí Římova.

íl byl v informačním středisku obce Římov.

PochodPodzimní krajinou



Výstava cestovního ruchu Jihočeský kompas

Seminář vedoucích a cvičitelů pěší turistiky

Ve dnech 7. - 8. října 2011 se v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích uskutečnil další ročník výstavy
cestovního ruchu Jihočeskýkompas. KČToblast Jižní Čechysevýstavy také zúčastnil.Nanašem malém stánku byly
kdispozici propagačnímateriály oKČT- kalendářeakcí, zpravodaj KČT, časopisTurista, přihláškydo KČT ...
Expozici zajišťovali předseda oblasti Ing. Hlaváč, p. Franc a sekretářka p.Wolfová.
Poděkování patří všem, kteří se na zajištění účasti podíleli.

Ve dnech 8. - 9. 10. 2011 proběhl ve Strakonicích tradiční podzimní seminář vedoucích acvičitelůKČT oblasti Jižní Čechy. Byl
připraven bohatý program: v sobotu přes den pěší trasa ze Strakonic podél řeky Otavy do Horažďovic, navečer blok
přednášek: právní otázky - M. Hoke , organizace IVV – Z. Němec, vybavení na turistiku – zástupce Jitexu Písek , promítání
z cest CK Pangeotours České Budějovice. Ubytování, stravování a taktéž místo jednání bylo v ISŠ Zvolenská ulice ve
Strakonicích (ve velmi pěknémprostředí –areál je po celkovérekonstrukci). Vprůběhuvečeračástúčastníkůúspěšně složila
zkoušky na vedoucí či cvičitele turistiky. Další den byla na programu procházka po naučné stezce okolo Strakonic
apoznávání města.

řípravě semináře se podíleli členové KČT Strakonice, členové oblastního výboru KČT Jižní Čechy, sekretářka
oblasti Marie Wolfová a Jiří Franc.

Na p



Vícenež roční cyklus pochodůEurorando,anebVodazestřechy Evropy, je jižminulostí, dovolte námtedymaléohlédnutí.
Od loňskéhoPosledníhopuchýře veVizovicích se po celé ČRuskutečnily desítky turistickýchakcí spojených sodběremvody,
které měly upozornit na její vzácnost a přivést nás k zamyšlení, zda se k ní vždy chováme šetrně. Celkem se v Česku
uskutečnilo 168 pochodů, kterých se zúčastnilo 30784 turistů. Je tedy vidět, že akce Eurorando 2011 – Voda ze střechy
Evropyuúčastníků vzbudilavelkýohlas.
Odebraná voda byla slavnostně slita na jednotlivých hlavních českých povodích, resp. na závěrečné akci v Děčíně do
speciálně vyrobených nádob.Nádobu se vzorky vody z celé ČR poté pětičlennádelegace KČT převezla nejprve do španělské
Almérie anáslednědoGranady.
V Almérii se konala výroční konference Evropské asociace turistických klubů, na níž mj. byly prezentovány výsledky
národních částí Euroranda. V konkurenci ostatních evropských turistických klubů byl Klub českých turistů jednoznačně
nejaktivnějším - byl jedinýmklubem, jehož počet uspořádaných akcí dosáhl trojciferných hodnot (na prezentované tabulce
je uvedeno u naší vlajky 163 akcí, po závěrečné kontrole jsme došli k výše uvedenému číslu 168). S výrazným odstupem
následovali Španělés 92 akcemi, Dánové(34) aFrancouzi (27). Tím jsme udelegátůkonference sklidili bouřlivýpotlesk, který
patřípředevšímVámvšem,kteří jste se doprojektuzapojili.
Na konferenci byl také vyhlášenprvní ročník ceny EcoAwards (soutěž onejlepší turistický projekt s ekologickou tématikou),
kde byly udělenyprvní, druhá advě třetí ceny. Jednu z těchto třetích cen získal projektKöglerovy stezky vČeskémŠvýcarsku,
zpracovaný apřihlášenýodboremKČTKrásnáLípa.Za třetí cenuobdrží finančníodměnuvevýši500 Euro.Gratulujeme!
V samotném srdci slavnostního ukončení Euroranda 2011, v Granadě, poté měla být voda ze všech koutů Evropy slita
v Alhambře ve Lví kašně. Ta je však v současné době v rekonstrukci, proto nejprve jednotlivé výpravy slily vodu do 12
připravených zdobených amfor.

Španělští organizátoři pro účastníky připravili celkem 12 pochodů, které hvězdicově z předměstí Granady do jejího
středu.
Účastníci slévánísi mohlinapódiuužít kulturní programsochutnávkou španělského flamenca, slavnostní slévání vodymohli
sledovat na velkoplošné obrazovce. Poté se zformoval slavnostní průvod, který se vydal do ulic rozpálené Granady. V něm
nešlo přehlédnout české vlajky, nesené členy odboru KČT Slovan Karlovy Vary, kteří do Granady uspořádali autobusový
zájezd. Zájezdu do Španělska se zúčastnil též jeden zástupce KČT oblasti Jižní Čechy - Pavel Brtník z KČT Turista České
Budějovice.

Závěrem je třeba připomenout, žeúspěšné zvládnutíceléhoEurorandabynebylomožné bez zapojení desítekdobrovolníků,
kteří jednotlivé akce připravovali a svým nadšením získali další příznivce. Nemalou měrou přispěla také finanční podpora
našich partnerů, tj. hlavního sponzora společnosti Veolia a.s., dále Ministerstva zemědělství, Povodí Vltavy, Povodí Ohře,
Povodí Labe, Povodí Moravy a Povodí Odry. Samotnou účast české delegace na slavnostním vyvrcholení ve Španělsku
finančněpodpořilaagenturaCzechTourism.
Za získání finanční podpory a za celou myšlenku akce Eurorando 2011 – Voda ze střechy Evropy na všech frontách velmi
intenzivněbojoval Ing. JanHavelka,kterémubychomtouto cestou chtěli vyslovit velképoděkování.

Dvanáct vyvolených osobností, mezi nimiž byli také Ing. Jan Havelka (jako představitel
evropské turistiky) a Ing. Mojmír Nováček (jako zástupce nejaktivnějšího klubu), poté odjelo autobusem k Alhambře, kde
slavnostněslili vodudo„náhradní“kašnyPilarde CarlosV.

mířily

Eurorando - Slévání vody v Alhambře

Konference v Almérii Delegace Klubu českých turistů



Karlovarští turisté v průvodu

Účastníci a pohled na Alhambru

Lví kašna

Na startu pochodu



Poslední puchýř - Kopřivnice a okolí

Ve dnech 17. - 20. listopadu 2011 se uskutečnila tradiční celostátní turistická akce na závěr sezóny - 40. ročník
DP "Poslední puchýř", tentokrát v Kopřivnici a okolí.
Pořadatelem byl KČT Kopřivnice ve spolupráci s KČT Příbor a KČT oblast Moravskoslezská, pod záštitou města
Kopřivnice.
Vzhledem k tomu, že byl v týdnu státní svátek, byla akce prodloužena o jeden den. Pro účastníky byl připraven
bohatý program: autobusové zájezdy do okolí, besedy , návštěvymuzeí, pěší trasy v okolí 10 - 50km,
pohádkový les pro děti, či tradiční puchýřovská zábava s předáním štafety dalšímu pořadateli této akce v roce
2012.
Akce se zúčastnilo 1400 turistů z České republiky, Slovenska, Polska či Německa.
Z oblasti KČT Jižní Čechy se “Puchýře” zúčastnili turisté z KČT Tábor, J. Hradce, Strakonic, Českých Budějovic a
Českého Krumlova.
V letošním roce se Poslední puchýř uskuteční v Plzni v termínu 16. - 18. listopadu.

Na startu pochodu

Na startu pochodu

Na trase pochodu

Muzeum Tatry v Kopřivnici Štramberk



29.listopadu2011byla slavnostněotevřena výstava Turistika vmoři lesů.Výstava
byla uspořádaná k výročí 110 let odboru Klubu českých turistů v Písku, zájemci ji mohli navštívit do konce roku.
Akce byla realizována za finanční podpory města Písku a záštity starosty, senátora M. Krejči a podpory ÚV KČT
Praha.Nemůžemezapomenout ani napomocPrácheňskéhomuzea v Písku, v jehož prostorách sevýstava konala .

Při slavnostním zahájení předali zástupci oblastního výboru KČT Jižní Čechy panu Václavu Vinickému z KČT
Otava Písek

vPrácheňskémmuzeu vPísku

k životnímu jubileu čestný odznak KČT.

Výstava Turistika v moři lesů

Zahájení výstavy

Předání čestného odznaku KČT p. Vinickému Předseda odboru KČT Turista p. Švarc,
p. Vinický a p. Zeman, kterýměl velký podíl

na uspořádání výstavy



A na závěr krátká pozvánka na nejbližší akce

V sobotu 7. ledna pořádá sdružení Kamarádi cest Hrejkovice již 28. ročník Hrejkovické dvacítky. Jak se zdá, lyže
nebudou nutné.

Za milevskými maškarami se budememoci vypravit 18. února k Domu kultury

Táborští turisté půjdou vítat jaro na Soukeník (lokalita nedaleko Sezimova Ústí, při řece Lužnici), již s třídenním
předstihem, tedy 18. března. Půjdou ho vítat po dvou trasách - z táborského a chýnovského nádraží.

Jaro ovšem půjdou vítat i českobudějovičtí turisté, již po 57. - v rámci akce Turistická sazka. Tentokrát 24.
března k Bavorovu. Peníze sice nevyhrajete, ale věcných cen bude zajisté připraveno docela dost.

Vodáci budou odemykat Lužnici u Suchdola poslední březnový den. Ale jak tak koukám na počasí a na jeho
prognózy, nemuseli ji vůbec zamykat. Počasí máme spíš jarní než zimní, aspoň dnes, kdy píšu závěrečnou
pozvánku do Zpravodaje.

Kdo se rádi koupete v táborské údolní nádrži Jordán, budete si asi dva či tři roky muset hledat jiný rybník.
Jordán se bude vypouštět, odbahňovat a také mu pracovníci Metrostavu vybudují spodní výpusť, aby ho v
případě hrozících přívalových srážek bylo možno dopředu odpustit.

Dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí nabírá skluz, zatím poslední termín otevření je polovina roku
2013. Nicméně upřesnění k uzavřeným turistickým cestám na Táborsku: Zelená značka od Knížecího rybníku je
a asi i trvale bude plně průchodná až k rozcestí u rybníka Starý Kravín. Odtud směrem k Turovci je průchodná i
modrá. Červená Husitská cesta je schůdná v celém rozsahu, tzn. od rybníka Jezero do Sezimova Ústí a Vlčího
dolu. Budovatelé dálnice zde vytvořili souběžnou komunikaci, aby byl zachován přístup ke Kozímu Hrádku po
celou dobu výstavby.
Úseky na jih od Plané směrem k Turovci jsem neprocházel, ale pravděpodobně nejsou průchodné. Stejně tak
modrá v úseku Ozvěna - Starý Kravín a zelená Planá - Starý Kravín.

Oblastní výbor KČTJižní Čechy a redakce Zpravodaje přejí
všem turistům, přátelům a příznivcům šťastný rok 2012, s minimem
ztrát a co nejvíce zisky - ať už duševními, finančními či zážitkově
turistickými.

Toto číslo Zpravodaje redakčně připravili Jiří Franc a Karel Charvát.
Foto: archiv KČT (Eurorando), oblasti KČT Jižní Čechy a jednotlivých odborů, Karel Charvát (úvodní strana).
Šířeno elektronicky, uzávěrka čísla 3. ledna 2012
Připomínky či podněty prosím zasílejte na e-mail charvatfoto@volny.cz, nebo jiri.franc@kct.cz
Příští číslo vyjde na přelomu března a dubna 2012


