
Vážení turistéa našimilí přátelé apříznivci,

přinášímeVámdalší snůšku informacío aktuálnímdění v oblasti KČTJižníČechy aodborech, které sdružuje.
V prvním čtvrtletí roku se toho událo nemálo a troufnu si předpovědět, že druhý kvartál bude neméně bohatý,
doufejme, že jen nadobré zprávy.

A co jsme proVás připravili do tohoto vydání? Samozřejmě aktuální situaci ohledně shořelé rozhledny Hýlačky,
informace o uskutečněných akcích - SilvestrovskémvýstupunaMehelník, výroční schůzi odboru KČT START Český
Krumlov, krajské konferenci KČT Jižní Čechy, uvedení dalších dvou bývalých členů KČT do Síně slávy. Zmíníme se
takéotřech akcích navozujících jaro -Pohádkovémdnu seZdeňkemTroškou, Vítání jara v Táboře aZahájení jarních
kilometrů s turistickou sazkou. Nebude chybět ani tradiční pozvánka na připravované akce, tentokrát však
doplníme iněkteré akce, kterénejsou uvedeny vkrajskémkalendáři akcí na letošní rok.

Takpřejemehezké čtení.

V úvodu se budeme věnovat aktuální situaci ohledně rozhledny Hýlačky, chlouby táborských turistů, která
shořela v časných ranních hodinách prvního dne roku. Hasičům ani policii se nepodařilo určit příčinu požáru,
jako nejpravděpodobnější se jeví vzplanutí od světlice (rachejtle). Policie se snažila získat případná svědectví
větrovských občanů, k dispozici měla i záznam bezpečnostní kamery, umístěné na nedaleké budově. Přesto je
příčina stále předmětem dohadů. Předseda KČT Tábor Radek Přílepek zaslal ke zveřejnění tento příspěvek:

Váženíkolegové turisté,
nový rok začal pro příznivce rozhleden obzvláště nešťastně – po páté hodině ranní dne 1. ledna zachvátil rozhlednu Hýlačku
požár, kterémupadla zaoběťnejen tatonaše nejstarší dřevěná rozhledna, ale současně i jedna zkulturníchpamátek ČR.

Rozhledna původně zvaná Rozhlednou Svobody byla postavena Klubem českých turistů Tábor ve tvaru husitské hlásky
a slavnostně otevřena dne 4. července 1920. Zčásti ji ukrývaly vzrostlé stromy, ale stále poskytovala velice pěkný výhled na
Tábor inapanorámavrchůodČertovy hrbatiny, přesBukovec, Chotoviny,Mladovožicko,DubskévrchyažpoChoustník.

Smutný osud postihl rozhlednu už v roce 1944, kdy byla nuceně předána Němcům, kteří si ji upravili na leteckou
pozorovatelnu, v roce 1945 převzal táborský odbor rozhlednu zpět a jednomyslně rozhodl o jejím navrácení do původního
stavu, načež rozhledna opět sloužila veřejnosti. Po zrušení KČT socialistickým režimem byl táborský odbor postupně
přesouván mezi různými organizacemi sjednocené tělovýchovy. Péči o rozhlednu to samozřejmě ani v nejmenším
neprospívalo, protože do ní nikdo nechtěl investovat. V roce 1967 byla rozhledna pronajata Svazarmu, který si v ní zřídil
radiostanici, avšak ani on se o ni příliš nestaral a rozhledna přestala sloužit svému původnímu účelu. Obnovený KČT Tábor se
v roce 1990 opět stal jejím vlastníkem a 5. května 1991 ji po značných opravách znovu zpřístupnil turistické veřejnosti, jíž
sloužila aždo svého zániku. Kromětohoposkytovala i výborné zázemípropravidelnéakceprodětiadalšíakcepro veřejnost.

Protomají členové KČT Tábor i obyvatelé Větrov a Tábora společný zájem na postavení nové rozhledny na původním
místě. Už během prvního lednového týdne tak nejen společně odklidili pozůstatky požáru, ale začali zkoumat i možnosti
výstavby nové rozhledny, přičemž hlavní prioritou je zajištění co nejlepšího výhledu a tedy posunutí výhledové plošiny pokud
možnoažnadúroveňokolních stromů.

Velmi si vážíme veškerých nabídek na pomoc, které začaly přicházet ihned poté, co se zpráva o požáru rozšířila
v médiích. A také touto cestou za ně chceme poděkovat. Pro sbírku na podporu financování výstavby nové rozhledny
bylo založeno bankovní konto 249362410/0300. Na webových stránkách KČT Tábor, přesněji řečeno na adrese
www.kct-tabor.cz/cesky/hylacka.htm nalezneteveškeré oficiální informaceoaktuálnímděníkolem rozhledny.
Přikládámi letáček s číslemúčtu,kterýprosímzveřejnětenavámivytipovanýchvhodnýchmístech.
Předemděkuji.

Ing. Radek Přílepek
předseda KČT Tábor
Fügnerova 822
390 02 Tábor
tel. 602 539 541



Nyní již slíbené aktuální informace ohledně dění kolem rozhledny.

Turisté vyjádřili již bezprostředně po požáru své odhodlání a rozhodnutí rozhlednu obnovit. Vzhledemk
současným bezpečnostním předpisům to nebudemoci být přesná kopie té původní, také by ji rádiměli vyšší, aby
stromy nezakrývaly výhled i jižním směrem. Velmi jim vyšel vstříc Krajský úřad Jihočeského kraje, který
bezprostředně po požádání schválil vypsání veřejné sbírky. Turisté si také nesmírně cení pomoci a vstřícnosti
táborské radnice, kdy vedení města pomohlo zafinancovat informační kampaň a zastupitelstvo na návrh Rady
města schválilo prvotní příspěvek na novou rozhlednu ve výši 100 tisíc Kč.

Hned následující víkend uspořádali turisté
spolu s větrovskými občany úklid zbytků spáleniště. Na místě rozhledny zbyla jen kamenná podezdívka, schody a
zábradlí.

KČT Tábor zřídil speciální účet a po
městě i okolí rozmístil několik sbírkových pokladniček. Jedna z nich byla v průběhu února umístěna v prostorách
Obchodní akademie - studenti a učitelé do ní přispěli více než pěti tisíci korunami. Od března do května je tato
“putovní” pokladna umístěna ve vrátnici firmy Kovosvit MAS v Sezimově Ústí, kde se vedení firmy zavázalo
vybrané příspěvky zdvojnásobit. Kromě ní je v současné době (stav k 2. dubnu 2012) díky vstřícnosti majitelů
firem rozmístěno po Táboře 8 pokladniček, jedna je vMladé Vožici. Na podporu rozhledny byly uspořádány také
dvěakce -bleší trh,který vynesl přes 5700Kč, a Koncert proHýlačku, výtěžek zněj činil skoro4 tisíceKč.Na obnovu
rozhlednypřispěli i účastníciVítání jara, když jednaz pokladničekbylapřipravena vcíli naSoukeníku.Nasbírkovém
účtu bylok 31. březnu již331 tisíc Kč. To jeale stále jen zlomek částky, zakteroupůjdepostavit novou rozhlednu.
Nabízí se otázka, co se bude dít dál. Město Tábor nabídlo pomoc při organizování architektonické soutěže, na
jejímž základě by si KČT Tábor mohl zvolit nejpřijatelnější podobu rozhledny. Je jisté, že minulá podoba by měla
nějakým způsobembýt připomenuta, turisté nechtějí žádnou ocelovou nebo betonovou konstrukci. Samozřejmě
bude hodně záležet na tom, kolik se nakonec podaří získat finančních prostředků. Už dopředu je jasné, že
financování bude z více zdrojů. Z veřejné sbírky, z pojistného, podpory od města, případných sponzorů
i z prostředků odboru. Jisté je, že nová rozhledna letos na Větrovech nevyroste - pravděpodobně stavba začne
vpříštímroce.
Táborští turisté jsou velmi vděčni všem, kteří jim k obnovení rozhledny jakkoli pomohou. Zmiňovaný leták je
umístěn na závěrečné straně tohoto vydání.

Foto: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Foto: Karel Charvát



Silvestrovský výstup na Mehelník
31. 12. 2011

Tradiční turistickou akci připravil KČT Otava Písek ve spolupráci s organizací Junák Písek. Zúčastnilo se jí na 1500
turistů z celéČR i zahraničí. Na vrcholu každý dostal upomínkovouplaketu a oplatku, k dispozici byl od pořadatelů
teplý čaj. Akci podpořil OSS ČSTV Písek a firma Autobaterie Jindřich Ehrenberger Písek. Poděkování patří hlavní
organizátorceHaně Tomanovéakolektivuspolupořadatelů. Počasí všemúčastníkůmpřálo, sněhubylotentokráte
málo.



Tak jako každý rok se konají výroční schůze KČT, na kterých hodnotíme svoji činnost za uplynulé období.
V tomtoduchuproběhla i výroční členskáschůzeKČTStart Český Krumlov.

Několik informací o KČT Start Český Krumlov: Odbor má 381 a 44 členů TOM . Za uplynulý rok
uskutečnil 236 akcí. Z tohoto počtu bylo 197 pěších akcí, 19 cykloakcí, 12 lyžařských akcí , 2 zábavy, 4 besedy
a nezapomnělo se ani na vodní turistiku. Převedeno na km - 50141 km pěšky, 10605 km na kolech, 2135 km na
lyžích a 429 km na vodě. Byla uskutečněna řada autobusových zájezdů. Členové se též podílejí na značení
turistických cest v okrese Český Krumlov a vyznačili nové trasy ve VVP Boletice. V průběhu loňského roku se
zapojili do hlavní akce KČT v roce 2011 “Voda ze střechy Evropy - Eurorando 2011”, navíc připravili mimo tuto akci
putování po potůčcích v okrese, pod názvem „Teče potůček bublavý“. Celkem bylo těchto akcí uskutečněno 10
a zúčastnilo se jich 290 turistů z řad KČT a 14 hostů. V průběhu roku vyhlásili fotosoutěž – téma voda. Tato soutěž
byla vyhodnocena na výroční členské schůzi. V průběhu jednáníbyli oceněnidva členovéKČT Start Český Krumlov
-VladimírRakouš (čestný členoblasti KČTJižníČechy) a Jiří diplom smedailí KČT).

Členovéodsouhlasili poskytnutí daru 5000Kčna pomocvýstavbynové rozhlednyHýlačkau Tábora.

členů

Franc (

Text a foto: Jiří Franc

Výroční členská schůze KČTSTARTČeský Krumlov



Krajská konference KČT oblasti Jižní Čechy

Konference sekonala 26. 2. 2012 vČeskýchBudějovicích , zúčastnilo se22delegátůahosté. ZaústřednívýborKČT
byl přítomenmístopředseda KČT Ing. Jaroslav Šlechta. Turisté zhodnotili svoji činnost za uplynulé období, projednali
náplň činnosti na následující rok 2012, zvolili nový oblastní výbor a členy revizní komise KČT oblasti Jižní Čechy .
Zároveňzvolili svoje zástupce/delegáty/nacelostátní konferenciKČTdoPardubic.

V průběhu konference bylo předáno vyznamenání za dlouholetou práci v KČT dosavadnímu předsedovi KČT
oblasti Jižní Čechy Ing. Jiřímu Hlaváčovi - Čestný odznak Vojty Náprstka. Členové konference dále odsouhlasili přijetí

za čestnéhočlenaKČT oblasti
JižníČechy.

Turisté připravili mnoho akcí ať již pro členy, či ostatní příznivce turistiky. Mezi hlavní akce uspořádané v roce 2011
patří celostátní „Voda ze střechy Evropy - Eurorando 2011“, v rámci ní významná akce KČT odběr vody z pramene
Vltavy, dále tradiční akce zahájení jarních kilometrů, Pohádkový les - Rudolfov a další akce, např. turistické pochody,
autobusovézájezdy, besedy…

Všem členům KČT, kteří se v uplynulém roce podíleli na bohaté činnosti KČT oblasti Jižní Čechy, patří poděkování
oblastníhovýboruKČT.

Významnou činností, kterou se zabývají členové KČT, je značení turistických tras. V Jihočeském kraji je
vyznačeno celkem5272,7 kmpěších a 106,0 km lyžařských turistických tras, které jsou vybaveny 8902 směrovkami
a tabulkami a171 turistickouvývěsnímapou.

V r. 2011 byla provedena obnova 1780,8 km značených tras, vyvěšeno 413 nových směrovek a tabulek
a 5 laminovanýchmap, postavena nová lávka u Řepického rybníka na Strakonicku v ceně 53 000,- Kč, natřen ochoz na
příběnické skále, postaveno několik dalších lávek a křovinořezemprosekány špatně průchodnéúseky značených tras.
Na veškeré této práci se podílelo 165 značkařů, kteří při všech těchto činnostech odpracovali 8 191 hodin, což je
49,6 hodin na každého z nich. Náklady na tuto činnost dosáhly v Jč kraji výše 1,3 mil. Kč a jde převážné o náklady na
pořízení značkařskéhomateriálu. 900000,-Kč je hrazenozpříspěvkuMMRČRa430000,-Kč zpříspěvku Jč kraje.

V loňském roce jsmeměli v Jč kraji rovněž evidováno více než 600 km tras pro turistiku na koni, ale jen na 93 km
z nich byla v loňském roce provedena obnova značení. Dalších cca 400 km hipotras jsme dosud nepřevzali do údržby
anemámeknimani žádnépodklady.

Všem členům Klubu, kteří se na organizaci i provedení obnovy značení a dalších pracích se značením spojených
v loňském roce podíleli, bychom chtěli velmi poděkovat. Byl to pro ně opět náročný rok, který ovšem zvládli na
výbornou.

panaVladimíra Rakouše (dlouholetého předseduznačkařůa značkaře okresČ. Krumlov)

a obnova

Jiří Franc, Karel Markvart

Jiří Fink předává Jiřímu Hlaváčovi Čestný odznak Vojty Náprstka Karel Markvart představuje novou podobu místní tabulky

Pohled do jednacího sálu



Síň slávy jihočeské turistiky

V letošním roce byli nově uvedeni do Síně slávy jihočeské turistiky dva bývalí významní členové KČT - Stanislav
Lacina a Jan Švehla.

JUDr.Stanislav Lacina
(1.7. 1878 KutnáHora– 18. 2. 1955 Strakonice)

Narodil se v Kutné Hoře, kde strávil část svého dětství.
Poté, co otec, středoškolský profesor, získal místo v Praze,
přesídlila tam celá rodina Zde absolvoval Malostranské
gymnáziumaprávnická studia.

V prvních letech své praxe působil v Hluboké nad
Vltavou. V roce 1909, po třech letech soudcování, se
přestěhoval s rodinou do Volyně, kde vykonával funkci
soudního rady a přednosty okresního soudu. Od roku1935
až do odchodu do penze v roce 1939 soudcoval ve Veselí
nad Lužnicí. Byl velmi činný v mnoha spolcích – Sokol,
včelaři, rybáři, Národní jednota pošumavská, Okrašlovací
spolek. Největší kus práce ale bezesporu odvedl na poli
turistickém. Byl jedním ze zakládajících členů turistického
odboru ve Volyni a hned na ustavující valné hromadě
v květnu 1920 byl zvolen místopředsedou volyňského
odboruKlubučeskoslovenských turistů.
V roce 1924, po odchodu Zdeňka Helferta z Volyně ho

vystřídal ve funkci předsedy, jímž zůstal smenší přestávkou
po celou dobu činnosti KČT ve Volyni. Ve vnitřní struktuře
odboru měl na starosti především propagaci místního
regionu včetně Šumavy od Stožce po Roklan. Klubměl pro
tuto příležitost připraveno množství diapozitivů, jejichž
prostřednictvím – formou přednášek přibližoval turistické
možnosti a krásy Šumavy a Pošumaví nejen ve Volyni, ale
ina jinýchmístechvrepublice.

Stanislav Lacina se mimořádnou měrou zasadil též
o záchranu a konzervaci zříceniny Helfenburku a volyňské
tvrze.

.

,

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

původně člen odboru turistiky TJ Jiskra (TJ při závodu
JUTA v Č. 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 iorientačním závodům, a tozprvu jako
aktivní závodník, později i jako rozhodčí. Získal kvalifikaci
rozhodčího2. stupně.

Zapojil se i do práce ve značení turistických cest. Jako
značkař získal inejvyšší kvalifikaci anakonec zastával funkci
Okresníhoznačkaře. Vní setrvalaždoroku2000.

Po vzniku specializované jednooborové tělovýchovné
jednotySTART Český Krumlov bylhnednaustavující schůzi
zvolen jejím předsedou. V této funkci pracoval 24 let.
V lednu 1990 se navýroční členské schůzi této funkce vzdal
adálepracoval jakovelice aktivní cvičitel, okresní značkař a
členštábuDEPu„Krajempětilistérůže“.

Spolu s Aloisem Slepánkem se zasloužil o vybudování
turistické základnyv Rožmberku aozískání budovyč.p. 100
v Českém Krumlově, která dodnes slouží jako sídlo odboru
KČT START Č. Krumlov. Na zprovoznění obou budov
odpracoval stovky hodin.

Jako aranžér a výtvarník vzorně upravoval vývěsku
odboru, nakreslil desítky návrhů razítek a diplomů
amnohodalšíchvěcí.

Za svoji celoživotní práci pro českou turistiku obdržel
řadu vyznamenání a jako první ve STARTu dostal „Čestný
odznakVojtyNáprstka“.

Všichni členové Startu i lidé mimo odbor si ho vždy
velice vážili pro jeho pracovitost, obětavost, ochotu,
přátelské jednání, družnostaveseloupovahu.



16.3.2012 se uskutečnil "Pohádkovýden 2012". Akceproběhla v době jarních prázdnin a byla určena pro rodiče
sdětmi.
Součástí Pohádkového dne byla jízda historickým vlákem z Českých Budějovic do Netolic a zpět, taktéž bohatý
doprovodnýprogramvNetolicích.

Pohádkový den se ZdeňkemTroškou

23. ročník Vítání jara
Vítání jara je tradiční turistická akce KČT Tábor na zahájení turistické sezóny. Letos se konala 18. března. Pro
účastníky byly připraveny 3 trasy od 8 do 18 km. Cíl byl pro všechny trasy společný - restaurace na Soukeníku.
Cestou účastnici mohli prověřit svoje znalosti v kvízu o historii města Tábor a okolí. Jedna z tras též vedla okolo
vyhořelérozhlednyHýlačka.

pěší



Zahájení jarních km s turistickou sazkou
Tak jako každý rokse turisté sešli nacelokrajské akci Zahájení jarních kilometrůs turistickousazkou. Letošní ročníkbyl již

57. a konal se 24. března. Tentokrát byla vybrána oblast tzv. Svobodných hormezi Vodňany a Bavorovem. Základní pěší trasa
byla vedena od železniční zastávky Pražák do Bavorova. Dále turisté KČT Turista České Budějovice připravili cyklotrasu
Číčenice – Bavorov – České Budějovice. Účastníkům bylo umožněno tyto základní trasy podle své zdatnosti prodloužit.
Zahájení proběhlo v místní části Vodňan –osadě Pražák po příjezdu vlaků, přítomen byl starosta Vodňan Ing. Viktor Blaščák,
který přítomné seznámil s historií města i okolí a upozornil nás na některé současné problémy, které musí řešit samospráva
města. Na červené turistické značce byla v úseku od osady Vodňanské Svobodné Hory k chatové osadě Podlesí připravena
pro účastníky turistická sazka o ceny. Otázky tradičně zaměřeny k historii okolí, turistiky atd. Vyhodnocení této soutěže
proběhlo po příchodu všech účastníků a vyhodnocení sázkových formulářů v restauraci Q v Bavorově. Nejvíce chyb
způsobila otázka na atribut kapra Jakuba připomínajícího Vodňany.Malíř Jaroslav Kerles jej znázornil jako učitele (rybářské
školy) s ukazovátkem. Naopak na tradiční otázku Pták roku se pravidelní účastníci připravili. Dle dosažených výsledků bylo
jednotlivým soutěžícímpředáno ocenění. Zúčastnilo se na 200 turistů , ať již přímo členů KČT či nečlenů. Z odborů KČT bylo
zastoupení z KČT Turista České Budějovice, KČT Tatran Volary, KČT Start Český Krumlov, KČT Tábor, KČT Borotín, KČT Turista a
OtavaPísek, KČT Strakonice, KČTTemelínaKČT Lhenice.

řipravil KČT Turista České Budějovice, KČT Tatran Volary a oblastní výbor KČT Jižní Čechy pod patronací starostů
Vodňan a Bavorova. Hlavním organizátorem této akce byl Ing. Jiří Peltan s kolektivem: Miloš Trnka, Jan Bambula, Ing. A.
Peltanová, Bc. R. Skotnica, Ing. J. Hlaváč.
Ceny do turistické sazky věnovali Městský úřad Volary, Magistrát města České Budějovice, Motor Jikov Group a.s.- České
Budějovice, oblastní výbor KČT Jižní Čechy a Krajský úřad Jihočeského kraje.
Při pěkném jarním počasí se akce vydařila a spokojení účastníci se již těší na příští 58. ročník, při němž 23. 3. 2013 oslaví
125. výročí založení KČT.

Akci p



LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Lesy České republiky jsou partnerem a hlavním sponzorem Klubu českých turistů.

Stromem roku 2012 je tis
Lesy ČR každoročně v rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují jednu dřevinu tak zvaným stromem roku. Pro letošní rok byl
stromem roku vybrán tis. V ČR je původním druhem tis červený (Taxus baccata), stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi
tisovitých. V průběhu celého roku budou lesníci z Lesů ČR, během celé řady osvětově edukativních akcí typu Den s Lesy ČR,
představovat veřejnosti tuto dřevinu, zejména pak její přínos pro podporu rozmanitosti našich lesů. Lesy ČR se dlouhodobě
zaměřují na ochranu tisu - mimo jiné také tím, že tis v rámci obnovy lesních porostů na vhodných stanovištích průběžně
vysazují.

Tisy - dlouhověké dřeviny

Tisy mají v našich podmínkách keřovitý nebo stromovitý vzrůst; dosahují výšky přibližně 15 metrů. Jsou považovány za
dlouhověké dřeviny a vyskytují se často ve vícekmenných formách. Kůra tisu je zpočátku hladká, červenohnědébarvy, která
se pozdějimění až na šedočernou. Jehlice tisumohou být až 3 centimetry dlouhé, na lícimají barvu temně zelenou, na rubu
světlejší, vytrvávají 4 - 8 let. Tisy jsou převážně dvoudomé rostliny. Samčí i samičí květy, které vykvétají brzy zjara, vyrůstají
obvykle na oddělených stromech. Semeno je zčásti obklopeno jasně červeným, dužnatýmmíškem. Tisu vyhovuje vlhčí stín
ažpolostín shlubší živnoupůdou.

Dříve u nás tis rostl ve větším zastoupení než dnes. V současnosti se jeho původní populace vyskytují například na
Křivoklátsku, v Lužických horách, Labských pískovcích, v předhůří Šumavy, v Povltaví u Štěchovic, na historickém rozhraní
Čech a Moravy v oblasti Hřebečského hřbetu na Svitavsku, dále pak v Beskydech a v Moravském krasu.
Celá rostlina, kromě plodového červeného míšku, je pro řadu živočichů i pro člověka prudce jedovatá. Proto se mu v
minulosti říkalo strom smrti. Jedovatost způsobuje směs alkaloidů zvaná taxin. Z historie je známa řada případů otrav
dobytka, zejménakoní.

Dřevo tisů: nejtvrdší a nejtěžší dřevo ze všech domácích jehličnanů

Za důvod významného úbytku tisu jsou považovány zejména mimořádné vlastnosti jeho dřeva. Nádherné, husté tisové
dřevo se širokým červenohnědým jádrem a úzkou světlejší bělí je nejtvrdší a nejtěžší z našich domácích jehličnatých
dřevin. Kdysi se mu říkalo „železné dřevo", protože latě vyrobené z tisu prý vydrží déle než kovové tyče. Také nejstarší
známý dřevěný předmět vyrobený rukou člověka - kopí, jehož stáří se odhaduje na 50 tisíc let - je z tisu. Kvůli své
pružnosti bývalo tisové dřevo oblíbeno zejména na výrobu luků, kuší a dalších zbraní; v obdobích válek se dokonce
stávalo nedostatkovým zbožím.

NAŠI PARTNEŘI



„Žijemev památkách, aleneve skanzenu“

Jihočeský kraj žil v loňském roce velmi úspěšnýmprojektem Rožmberský rok 2011. Na historii, ze které se rodí současnost,
však nezapomene ani v roce letošním. Svým Jihočechům i návštěvníkům tohoto půvabného kraje nabízí zajímavý soubor
akcí, pozvání kzamyšlení iputovánínejenpo jihočeskýchhistorickýchmilnících, nazvaný Žijemev památkách.
V letošním roce si připomeneme dvacet let od zapsání Českého Krumlova do seznamu památek UNESCO. Jihočeský kraj
přichází s projektem, který se však nezaměří jen na Český Krumlov a Holašovice zapsané v UNESCO. Smyslem je ukázat, že
život v regionu plném unikátních historických atraktivit není životem ve skanzenu, ale naopak životem velmi zajímavým,
obohacujícím a inspirujícím. Pro návštěvníky jižních Čech bude po celý rok připraven i bohatý kulturní program,“ řekl
jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Dvacítka“ se objevuje i ve víru další významné události letošního roku v Jihočeském kraji. V srpnu se v jihočeských
Strakonicích budekonat jubilejní 20. ročníkMezinárodního dudáckého festivalu.
Pověsto Švandovi dudákoviamnohaletádudácká tradice je udržovánastále novýmimladýmimuzikanty avytváří atmosféru,
ve které se daří pravidelným setkánímdudáků, dudáckýchmuzik a tanečníkůzmnoha států světa. Toto setkání, pořádanéod
roku1967, senazýváMezinárodní dudáckýfestivalStrakonice. Svýmrozsahema kvalitou patřímezi nejvýznamnější folklorní
festivalyna světě.
Nadregionální projekt Žijeme v památkách má i své specifické logo. „Tvar loga – jeho oblouky - tvoří římskou číslici dvacet,
tedy odkaz připomínající 20 let od zapsání Českého Krumlova do UNESCO. Dvě XX se skládají z oblouků které symbolizují
různé epochy. Lomený oblouk gotiku, půlkruh renesanci, ovál baroko a nejtenčí oblouk pak nástup moderních materiálů,
které umožňují stavbu odlehčených konstrukcí,“ prozradil autor loga projektu Žijeme v památkách Jakub Straka z tiskového
oddělení krajskéhoúřadu.
Tak jako v roce předchozím, bude nový projekt Jihočeského kraje okořeněn i soutěžním kláním. Zde je 20 vytipovanýchmíst
jihočeského regionu.Navštívit můžete například Blatnou,Hoslovice, Písek, Tábor,Holašovice, Český Krumlov nebo Vimperk,
čiČertovu stěnuuVyššího Brodu.
Soutěžit s námi mohou i slabozrací či nevidomí milovníci historie, technických památek a současného umění i dění. „Pro ně
připravujemena pěti z vytipovaných dvacetimíst specifické prohlídky. Navštívit takmohou například zámekDačice, barokní
českobudějovickou radnici nebo klášter Zlatá Koruna. Svá specifika bude mít i zpětná vazba soutěže. K dispozici bude
telefonní záznamník, na který mohou slabozrací a nevidomí nadiktovat splnění soutěžních úkolů a adresu, na kterou jim
budou zaslány ceny,“ uvedla za partnera projektu Petra Jánská, pověřená ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu, se
kterou Jihočeský krajnaprojektuúzce spolupracuje.
Webové stránky projektu Žijeme v památkách mohou zrakově znevýhodnění uživatelé navštívit pomocí hlasových čteček,
kterépřevádí textwebovéstránkynazvukovývýstup.
Ve svémdopise adresovaném Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích vyjádřil podporu stěžejním akcím
Jihočeského kraje v roce 2012 i Generální ředitel agentury Czech Tourism Rostislav Vondruška. Kladně tak reagoval na
podněty vzešléz diskuze vrámci regionálníkonference agenturyCzechTourismkonané31.10.2011 vČeskýchBudějovicích.
Projekt - Žijeme v památkách – byl již ve dnech 12. - 15. 1. 2012 představen na 21. ročníku brněnského veletrhu Regiontour,
kdese setkal s velkýmzájmemjakodborné, tak široké veřejnosti.

„

„

,

Žijeme v památkách

... s úctou, pokorou, v současnosti



Na závěr jako již tradičně připojujeme pozvánky na akce, připravované na právě začínající čtvrtletí. Tentokrát jsou
doplněnyo akce podpořenéNadací jihočeské cyklostezky,které se nepodařilo zařadit do Kalendáře akcí 2012. Jaro
je na turistické akce bohaté, proto jen základní info a výběr nejzajímavějších akcí (více v Kalendáři akcí
neboupořadatele):

14. 4. - Otvírání skal na Choustníku - akce VHT (pořádá KČT Tábor)
21. 4. - Pochod Blanským lesem (správa CHKO Blanský les a ČSOP Šípek)
28. 4. - Zahájení cyklistické sezóny ve Strakonicích (Město Strakonice)
28. 4. - Pochod Z Onoho světa na Onen svět (KČTMilevsko)
5. 5. - Pochod osvobození a Českobudějovické kolo (KČT Turista České Budějovice)
19. 5. - Praha - Prčice ... z Jč kraje trasy z Tábora, Milevska a Ml. Vožice (KČT Tábor, KČTMilevsko)
19. 5. - Renesanční klenoty Slavonicko-Telčského regionu na kolech (Volba pro Slavonicko)
2. 6. - Husitským krajem (KČT Tábor)
2. 6. - Pohádkový les Rudolfov (oblastní výbor KČT)
23. 6. - Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne (DSO Zlatý vrch)
23. 6. - Šumavské putování (KČT Volary)
14. 7. - Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou (MAS Brána Písecka)
28. 7. - Kolem kolem Netolic (Město Netolice)
18. 8. - Za památkami dolního Lipenska na kole (Turisma o.s.)
8. 9. - Kolem památek Miroticka na kole, ke 160. výr. nar. M. Alše (DSO sev. Písecka)
15. 9. - Ukončení cyklistické sezóny - historické vodojemy (KIC Trhové Sviny)

Kdose rádi koupete v táborskéúdolní nádrži Jordán, budete si asi dva či tři rokymuset hledat jinémístoke koupání.
Jordán se nyní vypouští, bude se odbahňovat a také mu pracovníci Metrostavu budují spodní výpusť, aby ho
v případě hrozících přívalových srážek bylo možno dopředu odpustit. Žhavé info najdete na táborském webu
(taborcz.eu, záložka Obnova rybníka Jordán, Aktuální informace), nebo na facebooku v “komunitě” Obnova
rybníka Jordán.
Také pokračuje výstavba dálnice D3 v úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí. S ní je spojena uzavírka některých
turistických tras, zdedoporučujemesledovatwebKČT Tábor (kct-tabor.cz).

Tolik druhé číslo Zpravodaje, nesoucího ročník 2012. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň a dáte nám vědět,
co ve Zpravodaji postrádáte, o čem byste se rádi dozvěděli víc. Ale hlavně budeme rádi, když nám pořadatelé
turistických akcí dají vědět o tom, co zajímavého uspořádali nebo se chystají uspořádat. Náš zpravodaj se neřídí
heslemmédií “dobrá zpráva = žádná zpráva”.Unás je toprávěnaopak. Špatné zprávypublikujemeneradi.

Toto číslo Zpravodaje redakčně připravili Jiří Franc a Karel Charvát.
Fotografie z akcí publikujeme díky vstřícnosti jejích autorů, v naprosté většině členů odborů KČT.

Šířeno elektronicky, uzávěrka čísla 4. dubna 2012
Připomínky či podněty prosím zasílejte na e-mail charvatfoto@volny.cz, nebo jiri.franc@kct.cz
Příští číslo vyjde na přelomu června a července 2012.

Šířeno bezplatně, jednotlivé příspěvky jsou však chráněny autorskými právy ve smyslu příslušných zákonů ČR.

Aktuálně

Připravujeme




