
Váženípřátelé a příznivci,

máte před sebou třetí letošní číslo zpravodaje, který přináší přehled aktuálních informací o dění v oblasti KČT
Jižní Čechy aodborech, které sdružuje.
Dnešní úvodník bude jen krátký, protože - jak brzy zjistíte ze stránek zpravodaje - se toho běhemdruhého čtvrtletí
roku událo opravdu hodně. Není divu, jaro je pro turisty asi nejatraktivnější roční období. Ještě nás neubíjejí
tropická třicetistupňová vedra a už se nemusíme brodit závějemi sněhu. Proto rychle k informacím o aktuálním
dění. PřejemeVámpříjemnéčtení.

Tradiční akce pořádané rakouskými turisty se také již tradičně zúčastnili turisté KČT České Budějovice, kteří
uspořádali autobusový zájezd, ale i jednotlivci, kteří přijeli vlastní dopravou. Připraveny byly opět velmi pěkné
trasy vokolíměstav délce7 -18km avmístě startua cíle probíhal kulturníprogram.

40.ročník pochodu IVV ve Freistadtu 24.-25.3.2012



Jako každý rok se sešli zástupci - delegáti KČT z oblastí či krajů KČT na celostátní konferenci. Konference
projednala zprávu o činnosti, hospodaření, přípravu oslav výročí založení KČT v roce 2013, odsouhlasila změny
věkové kategorie členů auvedenínovýchzasloužilých členůa odborů KČT do Síně slávyKČT.

éž vyhodnocena soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám. Mezi odbory se

Tradičněbylana celostátní konferenci předána zasloužilýmturistůmvýznamnáocenění -Mistr turistiky či jiné.

Byla zde t na prvním místě
umístil odborKČTMilevsko ačlenové tohotoodboru obsadili druhéatřetí místomezi jednotlivci.

Stovka lodi a raftů se po dlouhé zimě znovu vydala na plavbu po Lužnici. Tradičnímu rituálu odemykání
řeky v Suchdole nad Lužnicí i přes nepříznivé počasí přihlíželo několik stovek lidí. Část z nich se
vydala na pěší trasu podél řeky.



KČT oblast Jižní Čechy se zúčastnila této akce, naše expozice byla umístěna v pavilónu T2. Zde byly také expozice
ostatních organizací, zabývajících se cestovním ruchem, např. cestovních kanceláří, infocenterměst a jednotlivých
oblastí. Po celou dobuprobíhal v pavilónu doprovodnýprogram. Expozice byla zajištěna ve spolupráci sMapovým
centremČeskéBudějovice.Oprovozstánkusepostarali členovéKČT –M.Andrlová,M.Wolfová, J. Franc, T.Franc.

O úspěchu odboru KČTMilevsko v této záslužné činnosti jsme se již zmínili v příspěvku o celostátní konferenci.
Soutěžpokračuje i v tomtorocea již přinášímeprvní reportáž.

Ve středu 25. 4. 2012 dvanáct členů KČT Start Český Krumlov vysazovalo lesní stromky. Brigády se
zúčastnilo i dvanáct studentů SUŠ sv. Anežky v Českém Krumlově. Turisté Startu a studenti vysadili 400 jedliček
v rekreační zóně městského lesa Dubík. Celou akci zorganizoval ředitel městských lesů ing. Navrátil, dodal sadbu,
nářadí i vlídné rady, jak při výsadbě postupovat. Turistům se brigáda tak líbila, že se rozhodli zopakovat ji i v příštím
roce.

Libuše Kuchtová

odboru



Akci zahájení cykloturistické sezóny 2012 v Jihočeskémkraji připravilo a podpořilo ve spolupráci s Jihočeskýmkrajema JČCR
město Strakonice, Nadace Jihočeské cyklostezky a Jaderná elektrárna Temelín. Akce byla určena pro širokou veřejnost. Ve
spolupráci s ČD byla zajištěna doprava kol a vmístě konání probíhal bohatý kulturní program. Samozřejměna akci
zástupciKČT oblasti JižníČechy.

nechyběli

Datum5. 5. by si možnázasloužilo samostatné vydání zpravodaje. Leč tento zpravodaj je rozhodnutím výkonného
výboru oblasti KČT čtvrtletník, proto se pokusíme všechny akce konané 5. května vměstnat co nejúsporněji do
tohoto vydání. Naspoustu pořadatelů nemámekontakt, takže jim se tímtoomlouváme, že své akce zde nenajdou.
Letní sezónu v tento den zahajovali ve dvou největších jihočeských městech - Českých Budějovicích a Táboře.
V Tábořenavíc tentodenzahájila vernisáží výstavana podporu rozhlednyHýlačka.

Hlavním pořadatelem z yloMapové centrum České Budějovice
ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a KČT Turista České
Budějovice. Centrum dění bylo na náměstí Přemysla Otakara II., kde probíhal doprovodný program. Účastníkům
bylo umožněno zkontrolovat svoji fyzickou kondici - změřit tlak, či tělesný tuk. Přítomen akci byl i dobrý
voják Švejk. Účastníci semohli vydat na některou z připravených turistických akcí - na pěší putování poměstě, na
trasy 43. ročníku Pochodu Osvobození podél Vltavy či 21. ročníku Švejkova českobudějovického kola a 4.ročníku
Švejkovycyklošedesátky.

Také v Táboře probíhalo ve stejném termínu zahájení turistické sezóny. Připraveny byly cyklotrasy se startem a
cílem v Táboře na Žižkově náměstí, pěší trasy pro rodiny s dětmi s cílem v lesoparku Pintovka, kde byl připraven
bohatý program a pohádka, ale také společný “výšlap” ve stylu nordic-walking, kdy pořadatel zajistil pro zájemce
jak hůlky, tak instruktora.Účast vTábořebyla vřáduasi tří stovek kolařů amalých i velkých pochodníků.

Poslední dění 5. května, o kterém jsme se dozvěděli, má také vztah jak k Táboru, tak k turistice a koneckonců
i našim předchozím vydáním. Tento den byla zahájena výstava, která by měla napomoci znovuvstání z popela
rozhledně Hýlačce. Výstava s výmluvným názvem Hýlačka 1920-2012-? bude po celé léto k vidění v Husitském
muzeuv Táboře.Mapuje celouhistorii rozhlednyodprvníchúvah o jejímpostavení ažpoosudnýpožárnaNový rok
2012. Vstupnavýstavu je zdarma, ale v pokladněmuzea jeumístěna kasička pro dobrovolnépříspěvkydárců. KČT
Tábor touto cestou děkuje všem, kdo nezištně přispívají. Na vernisáži výstavy to byla majitelka táborského
cukrářství, která “do tohošla” a upekla dort ve tvaru rozhledny. Ten v aukci následněvydražil za 2000Kč partnerský
pár z Táborska, ale neodnesl si ho domů, nýbrž ho nechal rozkrájet a nabídl ho všem účastníkům vernisáže. Byl
vynikající a paní cukrářka byla opravdu na současnou dobu až překvapivě vstřícná, proto na fotkách bude i baner
s její firmou.

ahájení turistické sezóny v Českých Budějovicích b

od OZP



Zahájení turistické sezóny v Českých Budějovicích

Zahájení turistické sezóny v Táboře

Vernisáž výstavy Hýlačka 1920 - 2012-?





Stezka z Týna nad Vltavou na Onen Svět měří 66 km a je to jedna z nejdelších naučných stezek v České republice.
Byla vybudována nákladem 2 836 000 Kč a najdeme na ní 31 stanovišť s 21 naučnými tabulemi, 2 propagační
poutače, 26odpočívadel vyrobených ze dřeva a 18 interaktivních setů. Součástí budování stezky byla také oprava
visuté lávky nadřekouLužnicí proti ústí Židovystrouhy.

Hlavním magnetem, který na 8. května přilákal do Týna nad Vltavou, Bechyně a okolí stovky zájemců,
bylo otevření nově vybudované naučné stezky Týn nad Vltavou - Onen Svět. Slavnostnímu otevření stezky byli
přítomni Ing. Štangl z krajského úřadu Jihočeského kraje, a ,

k a

V ě prob , který pořádal odbor KČT Bechyně. Př y
pěší a cyklotrasy

starosta Týn nad Vltavou Mgr. Šourek za K T Ing.
Chaloupe zástupci ob anských sdružení MAS Vltava, Lužnice, St ední Povltaví jejich spoluprací tato stezka
vznikla.

Č
č ř , ž

O stezce bude ještě zmínka v následujícím příspěvku.
Bechyni sou asn íhal DP „Údolím Lužnice“ ipraveny byl

trasy 5-35km 10-100km.
č



Slavnostní
vernisáž proběhla 21.5.2012 ve výstavní síni radnice České
Budějovice. Výstava trvala do 26.6.2012. Na jednotlivých
panelech bylo možno vidět historii a současnost Sokola. Na
vernisáží byl přítomen zástupce výboru KČT oblasti Jižní Čechy.
Sokol a KČT mají mnoho společné /m.j. velký rozvoj a následně
útlum a znovu obnovení činnosti v roce 1990/. Vyvrcholením
oslav v krajském městě bylo konání župního sletu Sokola
9.6.2012 .

Celostátní oslavy 150 let Sokola vyvrcholí první červencový
týden XV. všesokolskýmsletemvPraze. Dále budouuspořádány
další doprovodné sletové akce, některé již začaly v druhé
polovině června. První z nich byla 18. června vernisáž výstavy
"Podkřídly Sokola"vArmádnímmuzeu Žižkov.

Jihočeská župa Sokola uspořádala ke 150. výročí založení spolku
a k župnímu sletu výstavu SOKOL NA JIHU ČECH“.„

Již 14.ročník této akce proběhl tradičně na Rudolfově. Na 140 pořadatelů v čele s hlavnímorganizátorem Ing.
Jiřím Finkem připravilo pro dětské účastníky 15 stanovišť, na kterých děti v doprovodu rodičů plnily jednotlivé
úkoly- poznávánípohádkových bytostí, lesaapodobnéúkoly.

éto akci nezapomněli účastníci na podporu mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené
vČeskýchBudějovicích. Vybranáčástka 15883Kčbylaslavnostněpředána20.6.2012ve škole.

Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené je dlouholetým partnerem Pohádkového lesa
vRudolfově. A že je partnerem rovnoprávným, dokazujemnožství rekvizit, kterépostiženéděti se svými pedagogy
vyrobily na různá stanoviště v Pohádkovém lese. Na oplátku účastníci Pohádkového lesa přispívají svým
postiženýmkamarádům do tradiční finanční sbírky, kterou garantuje Český červený kříž. Díky vybranýmpenězům
a sponzorskýmdarůmmohou děti např. jezdit na výlety, abypoznaly vícemíst v jižních Čechách. Darované peníze
takéumožní organizovat pro děti plavecký a lyžařský výcvik. Sebevědomí, kteréděti získají spolu s dovednostmi ve
sportu, je pro uplatnění vživotě velmi důležité.

Záštitunad akcí převzal hejtman JihočeskéhokrajeMgr. Jiří Zimolaastarostaměsta RudolfovaVít Kavalír.
Naše poděkování patří všem pořadatelům anašimpartnerům - Jaderné elektrárně Temelín, Lesům ČR, Českému
rozhlasu Č. Budějovice aDeníku jižní Čechy zapodporutétoakce.

Na t





Dlouhá desetiletí chtěli obyvatelé Purkarce u Hluboké nad Vltavou náhradu strženého mostu, až se dočkali
přívozu. Starý purkareckýmost byl stržen spolu s částí domů, když vznikala Hněvkovická přehrada, která zásobuje
temelínskou elektrárnu. Díky přívozu se podařilo levně obnovit spojení Purkarce s rekreační oblastí na pravém
vltavskémbřehu asnedalekýmKostelcem.K užitku jenejenommístním, aletaké cykloturistům.
Do roku 1989 spojovala oba břehy dřevěná lávka. Po jejím stržení před napouštěním Hněvkovické přehrady se
prodloužila cesta z Purkarce doKostelceo deset kilometrů na hráz nebo knejbližšímumostu. Přívoz, který vícenež
po dvaceti letech lávku nahradil, jezdí zdarma a bez jízdního řádu. Převozník vyjede na zavolání bez ohledu na to,
na kterémbřehu cestující čeká. Zatím jezdí přes Vltavu člun pro pět kol a šest lidí. Příští rok semá v Purkarci objevit
nová, větší loď, v případě velkéhonávalu sebudeopakovaněvracet. "Máme tadypřipravené tři kapitány, kteří jsou
na telefonu -775 558 126," upozornil převozníkMiroslav Křížek. Provoz přívozu je od cca 9:00hodin do setmění ,
nejezdí v případěnepříznivéhopočasí. Jako jedni z prvních využili tétomožnosti turisté z KČT Turista Č.Budějovice
nasvé cykloakci v okolí Purkarce.

Jihočeský kraj žil v loňském roce velmi úspěšným projektem Rožmberský rok 2011. Na historii, ze které se rodí
současnost, však nezapomene ani v roce letošním. Jihočechům i návštěvníkům tohoto půvabného kraje nabízí
zajímavý soubor akcí a tipů na výlety, nazvaný Žijeme v památkách. Projekt byl slavnostně zahájen
v bývalém dominikánském klášteru na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. „V letošním roce si
připomeneme 20 let od zapsání Českého Krumlova do seznamu památek UNESCO. Jihočeský kraj přichází
s projektem, který se nezaměří jen na Český Krumlov a Holašovice zapsané v UNESCO. Smyslem je ukázat život
v regionu plném unikátních historických atraktivit jako život velmi zajímavý, obohacující a inspirující. Pro
návštěvníky jižních Čech bude po celý rokpřipraven i bohatý kulturní program,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.
„Dvacítka“ se objevuje i ve víru další významné události. V srpnu se ve Strakonicích budekonat jubilejní 20. ročník
Mezinárodního dudáckého festivalu. Mnohaletá dudácká tradice je udržována stále novýmimladýmimuzikanty a
vytváří atmosféru, ve které se daří pravidelným setkáním dudáků, dudáckých muzik a tanečníků z mnoha států
světa. Mezinárodní dudácký festival Strakonice patří svým rozsahem a kvalitou mezi nejvýznamnější folklorní
festivaly na světě. Tak jako v roce předchozím, bude i novýprojekt Jihočeského krajeokořeněn soutěžním kláním.
Vytipováno je 20 míst v jihočeském regionu, ke kterým se pojí soutěžní otázky. Mezi vytipovanými památkami je
například zámek Blatná, městská elektrárna v Písku, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, Holašovice,
jindřichohradecká úzkokolejka či Grázlovy stezky. Více informací k dvacítce vytipovaných lokalit naleznete na
webových stránkách projektu www.zijemevpamatkach.cz. Soutěžit s projektem mohou i slabozrací či nevidomí
milovníci historie, technických památek a současného umění i dění. „Pro ně připravujeme na pěti z vytipovaných
dvaceti míst specifické prohlídky. Navštívit tak mohou například zámek Dačice či barokní českobudějovickou
radnici. 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
Petra Jánská, pověřená ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu. Akce podpořil Jihočeský kraj z grantového
programu - mezi 35 úspěšných žadatelů rozdělil dva miliony korun. „Díky krajskému grantu se tak turistémohou
v letošní sezóně těšit například na novou Vodáckou mapu Vltavy, kulturní akce v milevském a borovanském
klášteře, Vycházky za historií českobudějovických domů nebo třeba publikaci Hrady na Malši,“ uvedl některé
podpořenéprojekty hejtmanZimola.

14.6.2012



Na závěr jako již tradičněpřipojujemepozvánkynaakce, připravovanénaprávě začínající čtvrtletí. Více v Kalendáři
akcí neboupořadatelů.

:

se v suterénu Husitskéhomuzeav Táboře na Žižkově náměstí koná do konce srpna
2012.

Víkend 17. - 19. 8. patří akci . V rámci akce senapř. uskuteční tradiční pochodPřesdva
mosty.

Vednech 28. 8. - 2.9. proběhnevRožmberkunadVltavoua okolí již 44. ročník .

A víkend 14. - 16. 9. budev Tábořepatřit již21. ročníku .

Tolik třetí letošní číslo Zpravodaje. 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 heslem médií “dobrá
zpráva= žádnázpráva”.U nás je to právěnaopak. Špatné zprávypublikujemeneradi.

POZVÁNKA NAVÝSTAVU–EURORANDO2011

Výstava Hýlačka 1920-2012-?

IVV Víkendvmilevskémkraji

Krajempětilisté růže

Táborských setkání

V rámci akce EURORANDO2011 jsme zavýznamné podpory členů,
odborů a oblastí KČT úspěšně realizovali celorepublikový projekt „Voda ze střechy Evropy“. 168 turistických
pochodů v ČR se zúčastnilo téměř 31 000 turistů. Byla to nejvyšší účast ve srovnání se všemi ostatními evropskými
turistickými organizacemi a česká delegace proto při závěrečném slévání vody ve španělské Granadě sklidila
zasloužený potlesk. Předsednictvo KČT rozhodlo, že tento významný klubový projekt dodatečně připomeneme
české veřejnosti uspořádáním výstavy fotografií a artefaktů v Národním zemědělském muzeu. Součástí výstavy
bude iprezentace partnerů, kteří realizaci projektu podpořili (MZe ČR,Veolia, a.s.a státní firmyPovodí Vltavy,Ohře,
Labe, Moravy a Odry). Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 27. června večer. Pro veřejnost bude výstava
otevřenaod čtvrtka28.červnaaž do neděle26.srpna 2012.

Vratislav Chvátal, RPP KČT

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 10. července 2012
Připomínky či podněty prosím zasílejte na e-mail charvatfoto@volny.cz, nebo jiri.franc@kct.cz
Příští číslo vyjde na přelomu září a října 2012.

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

Upozornění:
Pokračuje výstavba dálnice D3 v úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí. S ní je spojena uzavírka některých silnic, cest
i turistických tras, zde doporučujeme sledovat web KČT Tábor (www.kct-tabor.cz).




