
Vážení turistéa našimilí přátelé apříznivci,

ve chvílích, kdy začátkem dubna píšu tyto řádky, nás ještě paní zima nechce opustit. Až se toto číslo Zpravodaje
dostane k Vám, čtenářům, budemožná všechno jinak. Tu proměnlivost počasí zmiňuji proto, že turisté plánují své
akce dopředu a svá Vítání jara zpravidla časují na astronomický začátek tohoto období. Že se matka příroda na
touhy turistů neohlíží, je holý fakt, takže občas turisté při vítání jara docela mrzli. Osobně to mohu potvrdit
zTábora, kde turisté vítali jaro24.března. Přitomsipřipomněli i 120. výročí založení svéhoodboru. Amrzli.
Ještě předtím ale proběhlo několik akcí, kterým se v tomto čísle budeme také věnovat. Písecký Silvestrovský
výstup na Mehelník sice kalendářně patří ještě do loňského roku, ale pár fotek přinášíme až teď. Následovaly
novoroční výlety, tu a tam spojené s akcí KČTNovoroční čtyřlístek. A potompřišly na řadu výroční konference, kde
se hodnotí, bilancuje, plánuje a občas volí nové vedení. Zpravidla ovšem staronové. Lidí, ochotných pracovat
a nést svou kůži na trh, není ani v turistických řadách nekonečnýpočet. Je jich velmi, velmimálo.Na úrovni oblasti
ovšem letošní rok nebyl volebním, takže i nadále se budeme velice pravděpodobně se svými záležitostmi obracet
na stejné lidi, které už důvěrně známe. Myslím, že si jihočeští turisté vybrali dobré zástupce. Ne, není to chlubení
se, já jen pomáhám jihočeskému KČT při prezentaci - vydávání Zpravodaje a každoročního Kalendáře akcí, ale
nejsemčlenemKČT. Takžesnadmohumít tentonázor.
V závěruZpravodajenajdetepozvánkyna několikakcí, alemyslím, že sepotkáme i jinde.Hezkéčtení aZdrávi došli.

Karel Charvát

Silvestrovský výstup na Mehelník
31.12.2012

Silvestrovský výstup na Mehelník
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Této tradi ní turistické akce po ádané K T Otava Písek ve
spolupráci se Skauty z Písku se zú astnilo na 1 00
ú astník ých turist ích
zájemc celé R. Nechyb li ani zahrani ní
ú astníci. Na snímku ú astníci na vrcholu Mehelníku.
Akce by senemohla konat též bez podporym sta Písku –
konkrétn ávy les staPísek.

, foto J. inágl
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Novoroční výstup na Stráže
Na 200 ú astnilo této tradi ní akce , a ž turist i ostatních p íznivc
ipravilo ob anské sdružení Gratis spolu sK TLhenice. Za p kného po así každýmohl zvolit svoji trasu na

vrchol a zp t. Pod vrcholem bylo po adateli p ipraveno ob erstvení .Bylo zde možno potkat rodiny s d tmi,
seniory i mladé lidi. Každý z ú astník žel pam tní list. Tato akce potvrzuje, že spojením po adatel
ipravit dobrou akci a udržovat ji. Nezáleží kdoa kde i zda je organizován .
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Novoro ní ty lístek 2013č č ř
Z oblasti K T Jižní echy se do této akce zapojil K T
Bechyn eský Krumlov dvou akcí se zú astnilo 127
turist bráno 3230 K ástka

ostatních akcích v R použita jako již
tradi n ání cyklostezek pro vozí ká e. V našem kraji již
máme takovouto trasu u Luto ebo sku . Na snímku turisté
K T éakci Krumlovský ty lístekna Stožci
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Výro ní sch ze K T Milevskoč Čů -
22.1.2013

Výro ní sch ze se konala v om ástí
byla též p ednáška a promítání o jižní Francii pani Anny
Navrátilové je spodivem co tato84letá pani jižprocestovala a
dokáže o tomto vypráv t S p ípravou pomohl
p edseda odboru p. Mácha. Byla to již druhá beseda a
promítánío Francii. Po této p ednášceprob hla výro ní sch ze
odboru K T Milevsko - byla zhodnocena innost za uplynulý
rok, financování , plány innosti na rok 2013, p edáno ocen ní
v sout ž Turistép írod éto sout ži seumís ují jednotlivci a
odbor mezi prvními v K T. Odbor tradi n ádá turistické
akce jakpro turisty, tak proostatní ve ejnost. TP“ Milevskými
maškarami“, TP „P es dva mosty“, p ipravuj trasu TP
„Milevsko-Pr ice i další akce vycházky pro seniory,
pobytové zájezdy, cyklovýlety atd..
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Výro ní sch ze K T Tábor 28. .2013č Čů 1
Výro ní sch ze se konala v budov eské univer ity Tábor. P ed 120 roky byl 22 leny založen K T Tábor,
v sou asné dob á odbor K T Tábor 266 len t - navazují na práci svých p edch dc
držují cca 630 km turistických tras v okrese ale navíc pomáhají s turistickým zna ením na Šumav í se
turistickou chatu na Lipce, kterou neustále vylepšují, zde odpracovali mnoho brigádn ckých hodin. Donedávna

m li ve správ ýla ka u Tábora , kterou navštívilo do jejího požáru a zni ení p es 34 000
návšt vník žáru turisté vyhlásili sbírku na výstavbu nové – výt žek cca 485000K áci
s m stem s kterým mají dobrou spolupráci vyhlásili architektonickou sout ž na výstavbu nové rozhledny.
Vydávají sv j informa ní zpravodaj, informují ve ejnost na internetových stránkách spolupracují
s DAV Kostnice – organizují spole né akce. Pro své leny po ádají tradi ní turist é akce
v Tábo e nap áborské trasy pochodu „Praha – Pr ice“, TP Vítání jara, DP „Víkend v Husitském kraji
adalší.Dalšímiakcemi jsouturistikaproseniory, zájezdy výlety ,besedy .
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Výro ní lenská sch ze K T Start eský Krumlovč č Č Čů - 127. . 2013
Po roce se op t sešli lenové K T Start eský Krumlov na své hodnotící výro ní sch zi, p ítomni byli zástupci
samosprávym sta ále p edseda oblastního výboru K T Jižní echy Ji í Franc
azaK TTurista eskéBud jovice Ing. Ji í Peltan.

á 371 len len ý oddíl mládeže . Nabízí širokou kcí pro své leny, zú astnit
akcí se mohou ne lenové. Vydávají sv j zpravodaj akcí, starají se o turistickou ubytovnu v Rožmberku n
Vltavou d m v émmají klubovnu. O bohaté innosti sv d í po et akcí v uplynulém roce:
celkemuspo ádáno245akcí, z toho 206akcí p ší turistiky, 16 akcí cykloturistiky, 11 lyža ské turistiky, 2 akce vodní
turistiky, 6 besed, 1 brigáda na pomoc v lese, 3 zábavy pro leny. V pr b hu roku uspo ádali fotografickou sout ž
na téma stromy - byla vyhodnocena a ceny p edány na výro ní sch zi, na rok 2013 je vyhlášeno téma rybníky.
Taktéž bylo provedeno vyhodnocení nejaktivn jších vedoucích a cvi itel ých kilometr
jednotlivých p esunech za rok 2012. Zapojili se do akce Novoro ní ty lístek, akce Vystup na sv j vrchol, na
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Výroční konference KČT oblasti Jižní Čechy - 24.2.2013
Tradiční zhodnocení činnosti KČT oblasti Jižní Čechy za rok 2012 se uskutečnilo v Českých Budějovicích
v restauraci Bergamo. Z pozvaných 27 delegátů bylo přítomno 19 ( tři omluveni) a dále hosté: Za ÚV KČT

Ing. Jaroslav Šlechta, zástupce ředitele KŘ Lesy ČR s.p. Č. Budějovice ,
Ing. Václav Marek. Dále byli přítomni čestní členové oblasti KČT Jižní Čechy z KČT Start

Č.Krumlov p.Wimmer, p. Rakouš, členky revizní komise, členové VV KČT oblasti Jižní Čechy, Hana Kosová z MAS
Malenice. Konference na svém jednání projednala zprávu o činnosti, hospodaření, zprávu o značení turistických
cest, zabezpečení hlavních akcí pořádaných KČT v Jihočeském kraji, spolupráci s ostatními složkami v regionu,
podpořila návrh VV KČT oblasti Jižní Čechy navázat spolupráci s KST a turisty z Rakouska. Zvolila delegáty na
celostátní konferenci KČT do Pardubic. Velmi diskutovaným bodem byla rozprava o značení hipostezek
v Jihočeském kraji. V průběhu konference bylo předáno ocenění dlouholetým činovníkům KČT při příležitosti
125. výročí založeníKČT.

ůležitou činností KČT je značení turistických tras. VJihočeskémkraji je vyznačeno5284.4kmpěších a106km
lyžařských tras, které jsou vybaveny 8778 směrovkami a tabulkami a 170 turistickými vývěsními mapami. V roce
2012byla provedena obnova 1747.2kmtrasa vyvěšeno468novýchsměrovek atabulek a6ks laminovanýchmap.
Na této činnosti se podílí 161 značkařů, kteří při tom odpracovali 7917 hodin. Náklady na značení jsou hrazeny
z příspěvku Krajského úřadu Jihočeského kraje a dále z dotaceodMMRČR. V Jihočeském kraji je takéevidováno
600 km tras pro turistiku na koni, dalších 400 km hipotras nebylo dosud převzato. Údržbu a značení cyklotras
zajišťuje Nadace jihočeských cyklostezek, Je prováděna
pravidelná údržbaatrasy jsou vpořádku.

Jiří Franc

místopředseda Ing. K. Bjaček náčelník
Sokolské župy Jihočeské

KČT zajišťuje pouze údržbu 282 km tras v NP Šumava.

D



Zemřel Vladimír Jeřábek

Pod vedením Vladimíra Jeřábka se turistický oddíl ve Volarech stal mezi volarskými spolky spolkem s přirozenou
autoritou. Díky svým zkušenostem, cílevědomosti a zodpovědnosti při značení turistických cest se stává
instruktorem značení II. třídy a později nositelemodznaku „Turista – značkař I. třídy“. I přes svůj pokročilý věk, když
už nebyl aktivním členem, se stále zajímal o činnost v odboru, zúčastňoval se akcí odboru. Za jeho činnost v oblasti
turistikymubylo udělenoocenění „ČestnýodznakVojtyNáprstka“. Byl čestným členemOblasti Jižní Čechy.

PhMr. Vladimír Jeřábek

prosince 1917
října 2012

PhMr. Vladimír Jeřábek se narodil 1. prosince roku 1917 ve
Strakonicích. Pocházel z úřednické rodiny. Po maturitě
nastoupil na praxi do lázní v Bechyni a v Praze studoval
farmacii. Poté, co byly uzavřeny české vysoké školy, byl on
sám odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Po
třech letech v koncentráku byl poslán do totálního nasazení
v Říši. Pracoval v lékárně ve městě Kant v dnešním Polsku. Po
válce složil závěrečné zkoušky a na umístěnku přichází jako
magistr farmacie do Volar, do zdejší lékárny Panny Marie
Pomocné. Vladimír Jeřábek se do svého šumavského
působiště zamiloval. Volarsku věnoval i své zájmy a záliby, byl
velmi aktivní turista. Spolupodílel se na obnovení činnosti
tradice KČT ve Volarech po válce, v roce 1947. Pomáhal při
obnově značených tras na Šumavě. Byl dlouholetým
okresnímznačkařemafunkcionářemKČT.

* 1.
+ 22.

Zahájení jarních km v Táboře
Táborští turisté připravili na 24. března tradiční Zahájení jarních km, tentokrát s cílem v areálu Komora na jižním
okraji města. I přes nevlídné počasí - mrazivý vítr - se do restaurace v cíli postupně sešlo asi 100 turistů, kteří přišli
po některé z připravených tří tras zTábora a Planénad Lužnicí. V cíli byla připravena výstava ke 120. výročí založení
odboru, spojená se zábavným kvízem, které obětavě připravila členka odboru Jaroslava Vosátková. V cíli hrála
skupina KáJaBand. Kromě táborských turistů dorazila i skupina z Českých Budějovic a turisté z několika dalších
odborů.

Text a foto: Karel Charvát



S milevskými maškarami - z činnosti KČT Milevsko
Foto z akce Milevské maškary, pořádané ve městě. Této akce se kromě stovek masek a dalších
občanů tradičně zúčastňují turisté z Milevska, ale i odjinud. Na dolních snímcích turisté z KČT Č.Budějovice.
V rámci akce je pořádán turistický pochod IVV SMilevskýmimaškarami okoloMilevska .

Šinágl, text Franc

9. 2. 2013 z

JiříFoto Josef

Z činnosti KČT České Budějovice

Turisté nezaháleli ani v zimním období. Následující snímky jsou z výletu u Boršova v únoru 2013.



Z činnosti KČT Č. Budějovice - 3. 3. 2013 Tajný výlet s GPS – „Masarykův háj”

Tento turistický výlet připravil proturisty i ostatní zájemceodbor KČT TuristaČeskéBudějovice - vedoucí Ing. Jiří
Peltan. Akce byla uspořádaná k 163. výročí narození T. G. Masaryka. Trasa cca 13 km vedla převážně po
neznačených a slušných cestách po rovině. Cestou mohli účastníci vidět Masarykův pomník, židovský hřbitov,
tvrziště, vesnickou architekturu,atd.

ík byl vybudovánobčanynedaleké Kardašovy Řečice v roce1926 uprostřed rozsáhlého lesního komplexu,
vzniklého spojením městských lesů řečických a lesů nově vysázených jemčinským panstvím v 18. století
lesmistrem Wachtelem. Je to pěkné místo na křižovatce lesních cest, je vybaveno i turistickým přístřeškem,
nedaleko je pěkná studánka. Neprochází zde žádná značená turistická trasa, místo naleznete nedalo obceMnich
vokrese JindřichůvHradec.

Foto J. Šinágl, J. Peltan, text: J. Peltan

Pomn

Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou 2013 - Kleť 23.3.2013
Tradiční akce KČT oblasti Jižní Čechy – tentokráte jako hlavní krajská akce k 125. výročí založení KČT. Pro účastníky
byla připravena pěší trasa z Třísova na vrchol Kletě. Na této trase účastníci našli kvízové otázky
o historii KČT, CHKO Blanský les a okolí. Po výstupu předali vyplněné odpovědí k vyhodnocení. Odměnou za
správné odpovědi byl výběr některé z cen. Ceny do soutěže věnovali Lesy ČR – krajské ředitelství České
Budějovice, město České Budějovice, Jihočeská centrála cestovního ruchu, oblastní výbor KČT , rodina Peltanova,
J. Šinágl, P. Brtník. Ještě než bylo provedeno vlastní vyhodnocení, byly slavnostně pokřtěny dvě planetky po
významných funkcionářích KČT - planetky Emanuel Fritsch a Náprstek. Akce se uskutečnila ve spolupráci
s Hvězdárnou a planetáriem z Č.Budějovic – ředitelka ing. J. Tichá s manželem. Přítomen byl zástupce rodiny
E. Fritsche Ludvík Fritsch apředsedaKČT PhDr. Jan Stráský, kteří společně shlavními pořadateli pokřtili symbolicky
tyto planetky. Účastníkům nepřálo počasí (sníh a podním led – náročný výstup, na vrcholu panovalo pravé zimní
počasí - vítr a teplota -9°C). Někteří zvolili cestuna vrchol lanovkou.Nazpět seúčastníci vydali po vlastních trasách-
opět jsmebyli většinou limitováni spojením, takže trasy vedly doČ. Krumlova, Holubova či Zl. Korunyna železniční
stanice. Akce se zúčastnili turisté z KČT Č. Budějovice, Start Č. Krumlov, Volary, KČT Písek, Strakonice, Tábor,
Borotín,Milevsko. Poděkování patří pořadatelům této akcepod vedenímIng. J. Peltana ataké vedení Jihočeského
krajeza finanční podporu azáštitu nad akcí od náměstkyněhejtmanaMgr. I. Stráské.

Fotoreportáž zakcepřinášímena následující straně

7 km dlouhá



Na trase pochodu - plnění sazky

Na trase pochodu - plnění sazky

Na startu v Třísově

Vrchol Kleti

Předání plakety potomkovi E. Fritsche

Vystoupení předsedy KČT PhDr. J. Stráského

Křtění planetek Emanuelfritsch a Náprstek

Na vrcholu Kleti - čekání na křtění planetek





datum roč. název místo kontakt
19. – 21. 4. 2. Marmeládobraní České Budějovice, Výstaviště Tel. 386 352 589
4. 5. 3. Medový trh se Švejkem České Budějovice Tel. 386 352 589
15. 6. 1. Plackobraní Velešín Tel. 725 919 382
21. a 22. 6. 6. Novobystřické Jahodobraní Nová Bystřice Tel. 384 385 622
22. 6. 6. Cukrování Dačice Tel. 384 401 265
29. 6. 6. Rajčatobraní, 11 let jižních Čech pohádkových Hoštice u Volyně Tel. 386 352 589
13. – 14. 7. 9. Borůvkobraní, MS v chytání borůvek Borovany Tel. 387 001 357
27. 7. 7. Buchtobraní a Koláčobraní Holašovice Tel. 387 982 145
27. 7. 6. Slavnosti chleba Lenora Tel. 388 438 804
3. 8. 4. Kozí slavnosti Helfenburk Tel. 603 844 720
10. 8. 2. Myslivecká Třeboň Masarykovo nám. Třeboň Tel. 724 347 457
17. 8. 3. Slavnosti mrkve Zliv Tel. 605 729 095
31. 8. 6. Houbobraní Třeboň Tel. 731 115 900
8. 9. 5. Medohrátky Šumavous, Vimperk Tel. 724 527 852
28. 9. 2. Slavnosti medu a medoviny, Medobraní České Budějovice Tel. 386 352 589
6. 10. 6. Bramborobraní a Drakiáda Mlázovy u Kolince Tel. 608 961 611
12. 10. 3. Jablkobraní Třeboň Tel. 607 873 178
19. 10. 3. Jitrnicobraní jaké svět neviděl Borovanský mlýn Tel. 387 981 504
19. 10. 4. Dýňobraní Počátky Sokolovna Tel. 561 034 921
26. 10. 6. O nejlepší gulášek Hotel Belveder, Žel. Ruda Tel. 376 397 016
9. 11. 2. Knedlobraní Penzion Příbrazský Tel. 724 132 556
1. 12. 2. Křížalobraní České Budějovice, Výstaviště Tel. 386 352 589

Poznávání památek za letních úplňků se 4pohledem, 23. 6.., 22. 7., 21. 8. 2013
město místo kontakt
Bechyně KSMB Bechyně Tel. 606 911 007

České Budějovice Jihočeské muzeum Tel. 387 929 311
Český Krumlov Museum Fotoateliér Seidel Tel. 602 348 772
Helfenburk hrad Tel. 603 844 720

Lomnice n. Lužnicí Před infocentrem Tel. 384 792 433
Mlázovy Pohádková chalupa Tel. 608 961 611

Nové Údolí Pošumavská jižní dráha Tel. 602 123 108
Písek Věž děkanského kostela Tel. 387 999 999

Slavonice TIC Slavonice Tel. 384 493 320
Strakonice MIC Strakonice Tel. 383 700 700
Tábor Divadlo Oskara Nedbala, Div. Harfa Tel. 381 251 336
Třeboň Historické jádro města Tel. 724 347 457

Veselí nad Lužnicí Do nebíčka Tel. 381 548 180
Vítkův Hrádek zřícenina hradu Tel. 602 409 378
Železná Ruda hotel Grádl Tel. 602 406 136
Žirovnice zámek Tel. 565 494 095
Žumberk tvrz Tel. 386 362 124

Další akce:
17. – 20. 1. Veletrh cestovního ruchu Regiontour Brno.
Únor – založení pohádkové infokanceláře na Velikonočním ostrově Ing. Pavlem Pavlem.
7. – 10. 2. Veletrh cestovního ruchu HolidayWorld Praha.
14. 2. Babovřesky – premiéra české filmové veselohry Zdeňka Trošky, 2. mistrovství jižních Čech v pexese dvojic.
15. 2. Vernisáž výstavy 11 let Pohádkového království Zdeňka Trošky s logovtipy Jaroslava Kerlese.
15. 3. 11. Pohádkový den se Zdeňkem Troškou v Dačicích a Slavonicích s pohádkový vláčkem z Českých Budějovic.
19. – 21. 4. Veletrh cestovního ruchuMobil salón „Cyklisté a turisté vítáni“, České Budějovice.
Květen 4. ročník Raftových primátorek, České Budějovice
Květen Otevření Pohádkové chalupy a hradu Troškov Mlázovy, pohádkový jarmark, Dřevorubecké hry
3. - 5. 5. Vodácké orientační závody, Strakonice – Podskalí.
4. 5. 21. ročník Otevření hlavní turistické sezóny v jižních Čechách s Medovým trhem a Švejkem.
11. 5. Z Lužnice po Lužnici s kaprem Jakubem do Veselí nad Lužnicí, tel. 603 242 669.
11.5. Jarní vyhánění dobytka a koní na první jarní pastvu, ochutnávka bioproduktů.
16. – 19. 5. Svět knihy Praha
6. 6. Setkání a tiskovka - Jižní Čechy pohádkové, Kulinářské zážitky, úplňky, Jihočeská hospodářská komora
1. 7.-31. 8. Pohádkové léto Mlázovy, divadlo, výstava skřítků, hrad Troškov
Září Jičín – město pohádky
28. 9. Den věží a rozhleden ČR – zahájení Měsíce věží a rozhleden ČR
7. 11. O nejhezčí turistickou pohlednici jižních Čech, setkání na Jihočeské hospodářské komoře
20. – 22. 11. 4. Festival dětských knih, časopisů a her, Výstaviště České Budějovice
advent Zvonkové průvody

Stav k 1. 11 . 2 012 , informace: te l.: 386 352 58 9, e-mai l: mapcentrum@seznam.cz, www .pohadkovek ra lovs tvi .cz

Akce v Pohádkovém království Zdeňka Trošky 2013
-

Pořadatelé uvádí svůj pohádkový logovtip a poskytují razítko, prodávají cestovní pas, vandrovky, 4pohled, pohádkovoumagnetku



„Veletrh cestovního ruchu s úsměvem“

Cyklisté a turisté vítáni

19.-21.4.2013

na výstavišti v Českých Budějovicích
při výstavě Mobil salon

Veletrh je zaměřen na regionální cestovní ruch, tedy na nabídku turistických atraktivit,
zábavních a sportovních center, wellness a relaxačních pobytů, adrenalinových

a nevšedních zážitků, poznávacích aktivit, zkrátka inspiraci na výlety či pobyty zejména
pro mladé lidi a rodiny s dětmi. Součástí je nabídka doplňků pro cyklisty a turisty.
Připravujeme doprovodný program s řadou zajímavých přednášek, soutěží a odměn.

Veletrh probíhá současně s výstavou Mobil salon, která je největší jihočeskou prezentací
automobilů, motocyklů, příslušenství, doplňků a služeb pro motoristy.

Výstavy jsou doplněny atraktivním doprovodným programem.

Petr Hazuka –výstaviště České Budějovice



Vystup na
sv j vrcholů

aktivita Klubu eských turist vč ů letech 2013 až 2015

Bezru ova turistická chata byla postavenač
Klubem esč koslovenských turist vů letech 1933
a 1934 (pro ve ejnost otev ena 16. ervna 1935),ř ř č
vyho ela 11. b ezna 1978.ř ř Od roku 2000 usiluje
Klub eských turist o obnovu chaty, stavebníč ů
povolení pro repliku p vodní chaty bylo vydánoů
na ja e 2012, vř č červenci 2012 se za alo stav t aě
do konce roku 2012 byl vybudován suterén
obnovené chaty. Stav z podzimu 2012:

Cílem akce Vystup na sv jů vrchol je
získání ur eného po tu razítek (v roceč č
2013 je t eba získat 20 razítek) zř akcí
nebo z vrchol po celé R.ů Č Po zaslání
záznamníku na úst edí K Tř Č (Revolu ní 8a,č
Praha 1, 110 05) a 30 K (ve známkách)č
obdržíte odznak 1. etapy akce.

Za o tišt ní razě ítka do záznamníku poskyt ně te prosím dar 10 K nač
obnovu Bezru ovy turistické chaty na Lysé ho e vč ř Beskydech

Informace o akci „Vystup na sv j vrchol“ jsou zve ejn ny vů ř ě Kalendá i akcí K Tř Č a na
webu www.kct.cz. Pr b h výstavby chaty m žete sledovat naů ě ů www.bezrucovachata.cz

Na stavbu chaty m žete p isp t i darem, zaslaným na ú et .ů ř ě č č 330010033/5500 nebo
odesláním dárcovské SMS ve tvaru „DMS GIGULA“ na íslo 87č 777. Cena DMS je 30 K ,č
Bezru ova chata obdrží 27 K .č č
Darujte paletu cihel – další možnost, jak p isp t na stavbu chaty.ř ě Paleta porothermových
tvárnic (80 kus )ů stojí 3.700 Kč a takových palet pro stavbu chaty je pot ebř a 300. Uvedenou
částku zašlete prosím na výše uvedený sbírkový ú et. Do zprávy pro p íjemce uve teč ř ď jméno
dárce (osobu, spolek nebo firmu) a heslo „paleta cihel“.

Všichni dárci, kte í p isp jí 1000 K a více, budou uvedeni na tabuli cti Bezru ovy chaty.ř ř ě č č

Zpravodaj vychází pouze v elektronické verzi ve formátu pdf. Redakční uzávěrka tohoto čísla 5. dubna 2013
Redakce: Jiří Franc, Karel Charvát
Příští číslo vyjde na přelomu června a července 2013.
Uvítáme Vaše připomínky, náměty, články, fotografie z akcí


