
Dnešní úvodník bude trochu jiný, než na jaké jste zvyklí. Obvykle v něm avízuji, co simůžete v našem zpravodaji přečíst.
Tohnedzkraje přejdu jednouvětou– konference, oslavy, jednoúmrtí, Prčice, Pohádkový les…

Máme za sebou jaro, které řečenoslovy klasika bylo poněkud nešťastné – rozmarné a vrtošivé. Zimase námnatáhla, ale
na to jsme už zvyklí. Koncem května začalo pršet a to vytrvale. Nejsemmeteorolog, ale asi i oni si lámou hlavy, proč se nad
Českemtak dlouhodržela tlakováníže a skrápěla naši kotlinu. Povodně tentokrát sice navětšině území nebyly tak ničivé, jako
ty z roku 2002, ale Paní příroda nám ukázala, kdo je na Zemi pánem. Že to opravdu, opravdu nejsmemy hrdobci. Narychlo
budované protipovodňové zdi nebo hráze voda překonala během chvilky. Vzala lávky, silnice, ale co je nejhorší, mnohým
lidem i přístřeší. Starostové obcí aměst,majitelé nemovitostí, lesů a polí, ale i turisté teprve sčítají škody.Už teď je ale jasné,
že napřírodu jsme krátcí a asi nikdy sní nebudemeumět bojovat, i kdyžvHollywoodu jsou asi jiného názoru.Možná bychom
se měli začít snažit znovu jí porozumět. Uvedu jen dva příklady: Nedávno jsemnáhodou viděl v televizi pořad, kde se tvůrci
zabývali tématem, jak jsou která zvířata inteligentní. Odmala jsem byl krmen názorem, že jenom my lidi jsme schopni
myšlení, že zvířata jednají jen pudově. Nyní vědci zjistili, že tomu tak není. Další generace vědců to jistě rozpracuje a další
zjistí, že nejsme nejvyšší stupeň inteligence a další pak zjistí, proč tomu tak je. Že jsme zpohodlněli a ztratili ten základní
kontakt s přírodou. Dřív se pantáta podíval ze zápraží na nebe a věděl. Dneska se díváme na radarové snímky a je nám to
celkem kničemu. Tímhle oslímmůstkem jsem se dostal k druhému „důkazu“.Moje fenka už dvě hodiny dopředu ví, že bude
nějaká čina. Nekecám, na rozdíl od věhlasných meteorologů její kňučení signalizuje příchod čehosi nepříjemného naprosto
stoprocentně. Ještěnikdy senesekla, a to jepesuždávnodomestikovanýtvor.

Tak hezkéčtení. Povodně a rozmarypočasí v němnebudouhlavnímtématem, ale asi se tu a tammihnou.
Karel Charvát

Jihočeský kompas 2013
Tohoto jihočeského veletrhu cestovního ruchu, který byl
uspořádán ve dnech 5. - 6. dubna 2013 v hezkém prostředí DK
Metropol v Českých Budějovicích, jsme se zúčastnili . Na stánku
KČT jsmenabízeli kalendáře akcíKČT, časopis Turista, propozice
akcí, které budou pořádány, a poskytovali zájemcům
informace o KČT (podmínky členství, výhody …) Organizačně
naši účast zabezpečovali sekretářka oblasti KČT Jižní Čechy p.
Wolfová, dále p. Franc,Fink aPeltan.

Franc Jiří



Celostátní konference KČT v Pardubicích, 6. 4. 2013
Tradičně již po několikáté se sjeli delegáti z krajů a oblastí KČT z celé ČR do Pardubic. Za KČT oblast Jižní

Čechy se zúčastnili zvolení delegáti ing. J. Peltan , Mgr. K. Markvart , P. Brtník, dále jako hosté předseda KČT
oblasti Jižní Čechy J. Franc a ing. Vl. Ondruška. Na konferenci byli přítomni zástupci magistrátu města
Pardubice, předseda KST ing. Perhala a zástupce OZP. Konference projednala hospodaření za rok 2012,
plnění usnesení minulé konference, návrh rozpočtu na rok 2013, stav výstavby chaty na Lysé hoře, uvedení
zasloužilých členů a odborů do síně slávy KČT. Dále byli delegáti informování o hlavních akcích k 125. výročí
založeníKČTv Prazea přípravěnových stanov.

éž vyhodnocena soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám – zde se na druhém
místě mezi odbory KČT v ČR umístil KČTMilevsko a soutěž jednotlivců vyhrál zástupce KČT Milevsko ing.
Ondruška, který oběcenypřevzal.

průběhu jednání vystoupil zástupceKČToblast JižníČechy ing.Peltan a seznámil přítomné shlavní akcí
KČT v Jihočeském kraji k 125. výročí založení KČT – Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou s křtěním
planetek po významných funkcionářích KČT – V. Náprstek , E. Fritsch . Plaketu s planetkou pojmenovanou po
prvnímpředsedovi KČT V.Náprstkovi předal zástupci ústředíKČT .

Na konferenci byla t

V

Záběr z jednacího sálu Model Bezru ovy chaty na Lysé hořeč

Předávání ocenění ing. Ondruškovi



Z Onoho Světa na Onen Svět
Tuto svou už tradiční turistickou akci uspořádal KČT Milevsko 27. 4. 2013. Akce se uskutečnila za pěkného
a slunečného počasí. Pro účastníky byly připraveny pěší trasy 6-28 km a cyklotrasy 30-110 km, se startem ze tří
míst:Milevsko, Petrovice, Onen Svět. Každý z účastníků se takmohl rozhodnout, na jakou trasu se vydá, dle své
kondice. V cíli u chaty Onen Svět bylo pro účastníky připraveno občerstvení . Pro zájemce o výhledy do kraje byla
otevřena Langova rozhledna, ze které díky dobrému počasí bylo vidět hodně daleko, např. až na Šumavu. Akci
absolvovalo 136účastníků, z tohobylo 34cykloturistů.

Ing.Jaroslav Mácha

Zahájení turistické sezóny v Českých Budějovicích
Na letošního již 21. ročníku otevření se

podíleli: město Č. Budějovice, JČCR , Pohádkové království o.s., KOH-I-NOOR, KČT České Budějovice, Cyklo Švec, Český svaz
rekreačního sportu, SK Pedagog, Klub zdraví OZP a CR JHK. Pro účastníky byl připraven bohatý program: 44. ročník
turistického pochodu „Osvobození “ (pěší trasy v okolí města 8-40 km), 5. ročník Švejkovy cyklošedesátky za účasti J. Švejka,
malování pro děti, medobraní, závody na koloběžkách okolo Samsonovy kašny, vandrování s vandrovní kartou po městě
Č. Budějovice, výstava historických vozidel (setkání veteránů Křivonoska 2013) a ostatní doprovodný program.
Vodpoledníchhodináchproběhlovyhodnocení soutěží, předánícenadiplomů účastníkům jednotlivýchakcí.

uspořádání turistické sezóny v Českých Budějovicích, letos konaného 4. května,

Jiří Franc

Langova rozhledna Chata na Onom Světě

Cykloturisté



Zahájení cyklosezóny v Prachaticích
Na Velkém náměstí v centru prachatické Městské památkové rezervace byla v sobotu 11. května slavnostně
zahájena nová cyklistická sezóna v Jihočeském kraji. Desítky cyklistů, které neodradil studený déšť spouštějící se
z šedočerné oblohy a postavily se na start, si vysloužily velké uznání od starosty Prachatic Martina Malého, který
slavnost uvedl. Akci pořádalo Město Prachatice ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky a Jadernou
elektrárnou Temelín.

Shromáždění zahájil ředitel Kulturních a informačních služeb města PrachaticMichal Piloušek. Přivítal i senátora
Tomáše Jirsu a ředitele Nadace Jihočeské cyklostezky Vladimíra Votřela. Ten s humorem konstatoval, že horší
počasí na zahájení cyklistické sezony snad dosud nikdy nebylo. Mezi hosty byl i ředitel českobudějovického
MapcentraMarcelGoetz. ČeskouhymnuzazpívalaMartina Pivoňková, ke které senadšeněpřidávali hosté i zmoklí
cykloturisté. Závodníkyodstartovalna prvníorganizovanou jízdu nové sezonyprachatickýstarostaMartinMalý.

Praha - Prčice, ale i odjinud, 2013
Již48. ročník této asi nejpopulárnější turistickéakce se letoskonal 18. května. Rozhodněnebylpočetně nejsilnější, přesto

se vydařil. Počasí zprvu trochu hrozilo deštěm, ale pak se umoudřilo. Letos se na trasy vydalo přes 19 tisíc turistů.
Z Jihočeskéhokrajese doPrčic vydávají turistéze třímíst – Tábora,MilevskaaMladéVožice. Statistikanuda je,má všakcenné
údaje, jak se zpívá. Z Tábora vyrazilo na kratší 30km trasu 3283pochodníků – pokud pominemedětskou votickou trasu, bylo
to ze všech tras bezkonkurenčně nejvíc. Delší, 43 kmdlouhou trasu, absolvovalo 86 turistů. Mladá Vožice má horší dopravní
obslužnost, proto účast na 35 km dlouhé trase bývá slabší, letos 94 pochodníků. ZMilevska šlo kratší (31 km) trasu 1288 lidí,
delší (40 km)46. Cyklotrasy vycházející z jihočeskýchměst absolvovalo717 kolařů. Acelková statistika? 17294pěších, 121na
trase pro vozíčkáře a 1172 cyklistů, celkem 19217 osob. Pochod začal psát svou historii v roce 1966, tehdy se ho zúčastnilo
469dálkošlapů, postupněúčast stoupala ana přelomu70. a 80. letminuléhostoletí tři roky po soběpřekonala účast 35 tisíc,
rekord je z roku 1981 – 35732, tehdy ještě jen pěších turistů. Po roce 1989 účast klesla, na nějakých 8 tisíc, ale nynímá opět
rostoucí tendenci, s výkyvy podle počasí. Pro úplnost zbývá doplnit, že pěších tras letos bylo 16, čtyři trasy byly pro kolaře
a jednaprovozíčkáře. Snímky jsou ze startu táborských tras.

Jiří Franc a Karel Charvát

Pro cyklisty byly připraveny dvě vyjížďkové trasy. Kratší trasa,
dvacetikilometrová, vedla přes Rohanov a Libínské Sedlo zpátky do
Prachatic. Druhá, padesátikilometrová, zavedla cyklistyaž doVolar, ve
kterých právě slaví Myslivecké sdružení Vltava Volary padesát let své
existence, a zpět přes Záblatí znovu do Prachatic. Po cestě byla
možnost občerstvení a trasy byly vhodné i pro rodiny s dětmi. České
dráhy zajistily dopravu speciálními vlaky po trase Tábor - Písek -
Prachatice aČeskéBudějovice - Prachatice.

www.prachatickonews.cz/zpravy
Zdeněk Přibyl



Komentář Zdeňka Thomy, jednoho ze zakládajících členů Tlupy, k článkové databázi o pochodech 100 km za
24 hodin (1963-1972) (redakčně kráceno)

Databáze na odkazech:
Již od našeho prvního pochodu v r. 1963 jsme se akci 100 km za 24 hodin (spolu s Prťákem - Milošem Váňou) snažili

zdokumentovat a uchovat v podobě výstřižků z tehdejšího tisku. Dokonce jsme k tomu v pozdější době používali tzv.
výstřižkovou službu. (...) První článek vyšel v Československém sportu dne 20. června 1963, tedy téměř tři týdny po prvním
pochodu, a připravila ho Marta Kuhnová, členka vedení turistického oddílu TJ AZKG podle zpráv, které jí členové Tlupy
o pochodu dodali. (...) Odezva na sebe nenechala dlouho čekat a v Československém sportu se 10. července objevil článek
sestávající jednak z nadšené reakce skupiny vojáků, kteří se pokusili akci napodobit a podrážděné reakce pana Martínka,
mistra turistiky a člena tehdejšího předsednictva ÚV ČSTV. Další články z roku 1963 vypovídají o dalších nadšencích, kteří se
vydali na stokilometrovou pouť, a jejich zkušenostech. Objevuje se tam i jméno maratonce Iva Domanského, jenž se stal
velkým propagátorem pochodů. (...) Rok 1964 začíná zprávou z Čs. sportu z 30.4. – ohlášením II. ročníku pochodu Tlupy a
pozváním veřejnosti. (...) Další dokumenty pocházejí z pera Honzy Dobiáše, redaktora Mladého světa, který s námi šel
druhou stovku zPlzně doPrahy. Tadydochází kmezníku: časopis, v tehdejší době velmipopulárnío nákladu více než sta tisíce
výtisků, udělalpochodůmnesmírnoupropagaci, i když hnutí užbylonastartováno ašloby nepochybně vlastními cestami, jen
trochu pomaleji. (...) V r. 1965 se spochody roztrhl pytel aTlupazve na III. ročník pochoduz Humpolcea připravuje podrobný
itinerář trasy s trochu odvážnou větou, že se jedná o protestní pochod proti liknavosti našich úřadů při stavbě dálnice.
Popularita nového fenoménupřitahujenovináře: (...) Články,které potomto deštivém,chladném, tvrdémapatrně i více než
sto deseti kilometrovém pochodu vznikly, (jenž měl za následek, že řadu účastníků zdecimoval, ze 136 došlo jen 33), byly
podrobné, dobrodružně laděné a pozitivní. Série následujících článků z r. 1965 už nejsou jen výčtem uskutečněných nebo
plánovanýchpochodů, ale novináři se začínají nadhnutímdálkových pochodůzamýšlet. Proč?Kde se vzala ta popularita? Co
vede mladé lidi, že se vydávají na pouť, na zkoušku sama sebe bez nároku na vítězství, na žebříčky, na odměnu… Redakce
Turisty dává na jaře 1966 prostor Tlupě, takže z Thomy a Attla padají nějaká ta moudra, ale zároveň si oni jako organizátoři
uvědomují, že stokilometrové pochody jdou vlastní cestou a jsou tak trochu proti tomu, co Tlupa zamýšlela. Můj rozhovor
s časopisemStudent na jaře1966 to jen doplňuje. V r. 1967a 1968užčasopis Turista registruje všechny uskutečněnédálkové
pochodys podrobnostmi,sestavuje databáziorganizátorůapochody jsoupevněvčleněnyv systémČSTV (...)
A nakonec je tu časopis Ledvina č. 5 z roku 1972. Zde na 12 stránkách je souhrn celé historie Tlupních pochodů s vyjádřením
Tlupy (hlavně tedy Tyčky, Prťáka a Vládi, tedy Thomy, Váni a Attla) o ukončení našich stovek a zdůvodněním PROČ. Také je tu
zasvěcený komentář IvoDomanského (...) a řadadalších zajímavostí. Toať si přebere laskavýčtenář…

Zdeněk Thoma

http://download.thoma.cz/100km-24hodin.zip, http://download.thoma.cz/100-24hodin-foto.zip

V Benešov ínaloě se slavilo a vzpom
Na dny ř ě ů“, proto
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31. 5. - 1. 6. p ipravil K T Benešov vzpomínkovou p ší akci „Slavíme 50 let dálkových pochod že
1. 6. 1963 zorganizovala „Tlupa“ - skupinavšestranných turist i AZKGPraha -prvníve ejnýdálkovýpochodna 100km.

V pátek se sešli žijící po adatelé, kte í byli u zrodu a v tšinou ješt adateli dálkových pochod úvodminutou
ticha uctili památku t ch, kte í mezi námi již nejsou. I v diskuzi se n kolikrát vzpomenulo hlavn ány Zají ka, Caletku,
Cacha, Kuleho,Domanského, Zelenku,Machovce,Mosra adalší .

Ú astníci se shodli, že dálkové pochody pat í k významné form ší turistiky, ale hlavn T na ve ejnosti.
Z n kterých dálkových pochod enská událost obce i m sta, což je pot eba udržet. Díky zm nám ve
spole nosti a nabídce aktivit v etn žnosti neomezeného cestování do zahrani í se zm nila obliba délky tras. 100km
pochody chodí již jen jednotlivci, klasické 50kmdesítky, nejv tší ú ast je na kratších trasách. Ú astnici v í a ud lají všechno
proto, aby se poda ilo udržet nabídku i delších tras v etn eba hledat, zkoušet nové dopl kové
aktivity.
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Na záv r p edal p edseda K T PhDr. Jan Stráský
aktivním po adatel m diplom za dlouholetou úsp šnou
aob tavoupráci pro turistikuup íležitosti 125 let K T.
V sobotu byl p ipraven turistický pochod - Slavíme 50 let
dálkových pochod ý prakticky již za al v pátek
startem ú astník sobotu se p idaly trasy 15-
50 km. Cíl všech tras byl v Praze - Hostiva i v prostoru
Toulovcovadvora.
Pod kování pat í všem organizátor m, hlavn

žel mCrhákovým.
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“Husitský víkend” v Táboře
Víkend v Husitském kraji se letos nesl ve znamení naprosté nepřízně počasí. Ale pěkně popořádku. Zázemí
pořádajícím táborským turistům - cílový bod a zároveň místo ubytování pro přespolní - poskytuje už několik let
táborská Základní škola Mikuláše z Husi. Již v pátek se v jejích prostorách uskutečnila vernisáž výstavy,
připomínající výročí 120 let existence odboru, doplněná o sbírku fotografií dlouholetého turisty a člena odboru
Jaroslava Vosátky. Výstava byla instalována po celý víkend a je přislíbeno její zopakování v září (snad během
Táborskýchsetkání) v prostoráchMěstské knihovny.
Teď už k vlastní turistické akci - pochodům: Start sobotního Husitského kraje sice probíhal za podmračenéoblohy,
ale na turisty začal snášet, až když už byli na trase. A déšť byl vytrvalý, kropil je pak po celou cestu. Účast -
135 lidiček (118 pěších a 17 cyklistů). Jak uvádí hlavní organizátor pochodů Richard Černý, historicky poprvé se
stalo, ženatrasu50kmnevyrazil vůbecnikdo.Lidévolili raději kratší trasy v okolí města.
V neděli byla situace ještě zoufalejší. Ještě před příchodem dešťů museli pořadatelé měnit trasu nedělního
pochodu z jiného důvodu - rekonstrukce lávky u výletní restaurace Harrachovka, přes kterou měly trasy z Klokot
vést. S tím se “poprali” celkem zdařile, ale počasí už ovlivnit nemohli. Na Táborsku začalo poměrně hustě pršet už
v sobotu dopoledne a hustý déšť nepřestával ani v noci, ani v neděli. Pršelo i nahoře v povodí Lužnice, takže do
údolí řeky v Táboře dorazila v neděli povodňová vlna. Bylo s podivem, že se nedělní pochod vůbec konal. Účast je
ale dostatečně vypovídající: 17 odvážlivců (16 přijelo jen kvůli tomuto pochodu, případně plnění turistického
odznaku Dvoustovka, celkovou účast doplňoval jen jediný místní nadšenec). A opět, a nebylo se čemu divit,
většina zvolila jen nejkratší, 10 km dlouhou trasu. Organizátoři tiše doufají, že příští rok k nim bude počasí
shovívavější.
Fotky jsouz vernisáževýstavyke120 rokůmodboruvprostorách školy.

déšť se

Text a foto Karel Charvát

Předseda KČT Tábor ing. R. Přílepek
a hlavní tvůrkyně výstavy J. Vosátková



Pohádkový les 2013 a Rudolfovské hornické slavnosti
Již 15.ročník “Pohádkového lesa” uspořádali KČT oblast Jižní Čechy a Jihočeské divadlo pod záštitou hejtmana

Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a starosty Rudolfova Vita Kavalíra za finanční pomoci Jihočeského kraje a dalších
partnerů (ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín , Lesy ČR s.p. a CTS Praha s.r.o). Mediálními partnery akce byli Český rozhlas
České Budějovice a Deník Jižní Čechy.

Tradiční turistickou akci připravil kolektiv 180 pořadatelů pod vedením ing. Jiřího Finka na trase naučné stezky v okolí
Rudolfova a rybníku Mrhal v délce 6 km. Letošní téma bylo - Cesta kolem světa. Na trase děti plnily úkoly, které
charakterizovaly jednotlivé země. Za správné splnění úkolu pak dostaly děti odměnu. Celkem se zúčastnilo na 1100 dětí,
nepočítáme rodiče a další doprovod.Některé další zájemcemožná odradilo počasí. Všude jinde v okolí silně celý denpršelo,
nám pořadatelům ale počasí vydrželo až do odpoledne . Teprve poslední účastníci část trasy prošli v dešti. Náročnější byl
potésvozaúklid stanovišť z terénu , kterýprobíhal již zavydatnéhodeště.

Souběžnou akcí, lákající pro změnu spíše dospělé, byly zároveň konané Rudolfovské hornické slavnosti. Fotoreportáž
zahrnuje oběakce.

ěkování patří všem pořadatelům, kteří se podíleli na uspořádání těchto akcí.Pod
Jiří Franc



Jednání ÚV KČT se uskutečnilo ve dnech 7. - 8. 6. 2013 na chatě KČT
Čihák v Orlických horách. Část chaty prošla v poslední době
rekonstrukcí (ubytovací část, proběhla výstavba čističky odpadních vod
…) Další opravy, týkající se zejména dokončení ubytovací části a tím
navýšení kapacity na 45 lůžek a částečně druhé budovy , která slouží
jako byt správce, kuchyň a společenské prostory, budou pokračovat.
Vše je závislé na finančních prostředcích. Na fotografii můžete vidět
stav zrekonstruované části a části, která se bude ještě dělat. Účastníci
mimo jiné projednali : zprávu o činnosti předsednictva KČT, stav
výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře, oslavy 125 let založení KČT,
významné akce KČT v následujícím roce, přípravu nových stanov, nové
směrnice KČT (pozn.: od 15. 6. 2013 jsou přístupné v nové
dokumentovém skladu KČT), změny ve složení rad asekcí, Radě značení
KČT, Radě Síně slávy české turistiky, návrhy na vyznamenání a ostatní
důležité věci týkající se činnosti KČT. Důležité projednávané materiály
Vámbudouzaslányelektronickoupoštou.

Jiří Franc, předseda KČT oblasti Jižní Čechy

Jednání ÚV KČT - 7. - 8. 6. 2013

Oslavy 125 let K TČ
VPraze14. 6. 2013proběhla část oslav k 125. výročí založení KČT. V průběhu týdne položili zástupci ÚVKČT

kytice naOlšanském hřbitově a v areáluNáprstkova muzea vPraze khrobůmapomníku zasloužilých členů KČT.
V pátek proběhla za účasti zahraničních hostů slavnostní vernisáž výstavy „Turistické trasy třemi stoletími“
.Výstava potrvá od 15.6.2013do17.11.2013 vprostoráchNárodního zemědělskéhomuzea. Výstava jeuspořádaná
ve spolupráci s Národním zemědělskýmmuzeem, Zeměměřičským ústavem Praha pod záštitouministra dopravy
Zbyňka Stanjury. Po prohlídce výstavy následovalo v prostorách muzea slavnostní shromáždění ke 125. výročí
založení KČT. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci turistických organizací z okolních států a spolků, které
spolupracují s KČT: Evropská asociace turistických klubů (zast. Lis Nilsen), Klub slovenských turistov (Peter
Perhala), Polskie TowarzystwoTurystyczno –Krajoznawcze (StanislawSikora), DeutscherWanderverband (Robert
Strobel), Fichtelgebirgsverein (Peter Hottass), Junák (Dr. Jiří Navrátil), Česká obec sokolská (Dr. Jan Mandát) a
ostatní pozvaní hosté. V průběhu večera vystoupili zahraniční účastníci se svými zdravicemi k výročí KČT a bylo
předáno nejvyšší vyznamenání KČT - plaketa Vratislava Pasovského. Plaketu předávali předseda KČT PhDr. Jan
Stráský ačestný předseda KČT ing. JanHavelka těmto vyznamenaným.: PhDr. LadislavKhandl - KST , Marek Staffa
- PTTK, Peter Hottass - FGV, Heinrich Henniger - FGV, Růžena Steiftauová - KČT a Mgr. Jan Sládek - KČT. Průběh
celého večera doprovázel kulturní program – vystoupení komorního orchestru AULOS a Barbory Přechové
písněmi zmuzikálů.
Vzhledemk situaci popovodních vPraze bylo rozhodnuto ostatní akce přeložit na náhradní termín 31. 8-
1. 9. 2013.V pátek 14. 6. 2013 odpoledne byly stále některé ulice v Praze uzavřené a probíhal úklid po
povodni. Více informací na: www.kct.cz

Franc Jiří



Bohuslav Tůma
22. 8. 1925 – 19. 6. 2013

Do TJ Turista České Budějovice vstoupil v roce 1981, kdy si vybral turistiku pro další působení po lyžování a tenisu, které
prováděl ve Startu České Budějovice. Aktivně se zapojil do činnosti tělovýchovné jednoty a již v roce 1985 se stal cvičitelem
cykloturistiky. Pomáhal s rozvojem cykloturistiky v naší jednotě spolu se cvičitelem Jirkou Sušickým mezi členskou
základnou. V roce 1989 se zapojil do práce výboru jako člen pro organizaci a propagaci akcí a současně vedl i statistiku akcí
včetně kilometrické dokumentace. V této funkci uplatnil především svůj smysl pro povinnost, přísnost a snad až
puntíčkářskou pečlivost, kterou si nepochybně přinesl ze své dlouholeté služby ozbrojených silách. Po osamostatnění od
ČSTVa obnovení činnostiKlubučeských turistů stál u založení stanov našíTJ KČT TuristaČeskéBudějovice. Založil a vedloddíl
cykloturistiky a jeho zapojení do celostátní soutěže cykloturistiky KČT, v níž se náš oddíl vždy držel na předních místech.
Připravoval cyklistické trasy při našich jedno i dvoudenních akcích „PochoduOsvobození“, „Podzimní krajinou“ a „Pochodu
ke dni železničářů“. Zároveň dokázal být dobrým a oblíbeným kamarádem a společníkem při vyjížďkách do blízkého i
dalekého okolí. Na kole jezdil každý den , pokud to počasí dovolovalo a tak ročně najezdil 8 - 10000 kilometrů. Byl nositelem
diamantového výkonnostníhoodznakuKČTzaujetí36000kmpřiakcíchKlubu.

V roce 2004předalpráci vedoucího cykloturistikymladším, ale akcí klubuse účastnil aktivně i nadále. Až teprve poroce 2011
saktivní činností pomalukončil pro zdravotnídůvody, ale o činnost klubu se inadále zajímal.

Čest jehopamátce.

Informace o značených turistických trasách dotčených výstavbou
dálnice D3 Tábor –Veselí n. Lužnicí a trasách zasažených povodněmi

Všech 9 značených tras, které vedou přes dálnici Tábor - Veselí, je plně vyznačených a průchodných. A to přesto, že
dostavování dálnice vrcholí a někde jsou ještě cedule se zákazem vstupu.

Nikde se již nemusí přecházet přímo dálniční povrch. Konkrétně:
Modrá zn. Ozvěna - Choustník je v úseku mezi Nechybou a Starým Kravínem přeložena přes blízký přechod pro zvěř.
ZelenouKnížecí ryb.- Planá jsmemuseli přeložit po obslužné komunikaciaž nasilnici Turovec -Planáa poní ji dovést doSvitu .
Červená a žlutá z Plané do Turoveckých lesů jsou přeloženy jen lehce přes nové mosty přes dálnici - jsou to jen malinké
oblouky od původního vedení. Zelená Roudná - Myslkovice amodráMyslkovice - Soběslav vedou stejně jako před stavbou
dálnice. Žlutá Soběslav - Doňov vede posilničcena Chlebov ahned za dálnicí ještě namostě odbočuje vlevopo schodech pod
tento most, podchází ho a po nové komunikaci vede kolem dálnice na původní trasu. Jen je tu třeba při sejití ze silnice na
schody překročit svodidla mostu, která jsou ale docela nízká a snadno překonatelná i pro starší turisty.
Modrá Soběslav - Řípec vede po původní trase, jen potok Nadýmač překonává po novémmostě (ten se ještě dostavuje, ale
značky užna něm jsou - zatím se dá chodit popůvodním železnémmostku) ahnedzaním se odbočí vlevocestoupod dálnici.
Červená Veselí - Dráchov je přeložena tak, že od Veselí podejde starý obchvat města (jako dosud), ale hned za ním odbočí
cestou vlevo nahoru, zajímavou soustavou lávek apodchodů (jejich povrch ještě není zcela dokončen, ale chodit se tudy bez
problémů dá) překoná dálniční křižovatku a po průchodu Žíšovem pěknou polní cestou naváže na původní trasu. Na této
červené jsme ještě navíc přeložili úsek na průchodu Dráchova - místo po hlavní a úzké silnici obcí jsme ji vyvedli z návsi
vedlejší uličkoublíže řece (a hlavně kolemdráchovské hospody) ažkmostu přes Lužnici, kde teprve naváže na původní trasu.

Povodně ze začátku června sice nebyly tak ničivé, jako ty v r. 2002, přesto i tyto se podepsaly na stavu značených tras,
především v údolí řek, jakonapř.Otavy aLužnice. Některé úseky jsou zcela neprůchodné, jiné jens obtížemi. Podle informací
ze začátku července je neprůchodná červená zn. od Jiráskova mostu v Písku k plynové lávce a velmi obtížně schůdné jsou
další trasy na Písecku a v okolí Bechyně.Další škody značkaři teprve zjišťují, už teď je ale jasné, že na jejich odstranění budou
potřebačástky nejspíšev řádumilionůkorunadesítky,či spíšestovky hodinobětavéprácemnoha lidí.

(Dálnice byla pro provoz otevřena 28. června, ale
stále kolem ní probíhají terénní úpravy, pozn. red.)

Mgr. KarelMarkvart

Karel Charvát



Z činnosti KČT Jindřichův Hradec

Vážení turističtí přátelé,
Reaguji na Zpravodaj KČT 2013.Obsahuje zajímavé články apostřehy z klubových akcí po celých jižních Čechách,
doplněných hezkými fotozáběry. Aby toto všemohlo být zveřejněno, musí být v každém odboru někdo, kdo si to
jak se říká„vezmenatriko“.Unás se zatímnikdo takovýnenašel, tak jsemsi řekl, že tozkusímsám.
V odboru KČT Jindřichův Hradec je v současné době zaregistrováno 40 členů. Oproti jiným odborům jsme jako
David proti Goliáši, ale nám to vůbec nevadí. Naopak, myslím si, že menší počet členů má k sobě blíže, než je
tomu v členské základně mnohem větší. Třeba je to otázka názoru. Dokladem tohoto je účast na Výročních
členských schůzích, kampřijde běžně cca 30 členů. Protože jsmepřevážně starší ročníky, takžeobčas někdo také
ze zdravotních důvodůnemůžepřijít. Jinakbyúčast byla určitě ještě větší.
Nyní něco k vlastní činnosti. Hlavní naší náplní je pěší turistika. Každých 14 dní pořádáme nějakou akci, převážně
v sobotu či neděli. Protože Hradec není žádnou dopravní křižovatkou, máme problémy s veřejnou dopravou ( to
nešťastné dělení krajů Jč –Vysočina ). Přestosi myslím,že celkový výsledek za rok 2012 (43 akcí = 30 hlavních +13
vedlejších) není špatný. Jev tom takéněkolik cykloakcí.
Uplynulá zima potrápila i nás. Obzvláště v březnu, kdy jsme si na akcích směr Dačice nebo Landštejn připadali
jako polární výprava. Chyběli jen bílímedvědi a psí spřežení. Ale šli jsme rádi a sdobrounáladou.
Něco k avizované akci „Vystup na svůj vrchol“. Začátkemdubna se v Jindřichohradeckých listech objevila zpráva,
že město vypsalo veřejnou anketu na výstavbu rozhledny na Rýdově kopci nad Děbolínem. To je tam, kde
máme14. září svůj příspěvek do této celostátní akce. Hnednato semi ozvalmístostarostaměsta, abych muvíce
přiblížil, o co se bude jednat a zda by termín nešel posunout. Ujistil jsem ho, že tato akce je dávno dopředu
naplánovaná a nelze na ní nic měnit. Také jsem ho uklidnil, že naše akce výstavbu rozhledny, která bude v této
době zřejmě probíhat, nikterak neohrozí. Těšíme se samozřejmě, že budeme mít v blízkosti našeho hezkého
městanějakou turistickouatrakci.
Závěrem svéhopříspěvku posílám takéněkolik fotek, doufámže zdařilých…..

Zdeněk Konopiský , předseda KČT Jindřichův Hradec



Rozhledna Hýlačka
Táborští turisté přišli loni na Nový rok o svou chloubu, rozhlednu Hýlačka. Byla postavena

roku 1920, měla celodřevěnou konstrukci, nejprve krytou šindelem a posléze eternitem. Byla
(v roce 1995) dokonce prohlášena kulturní památkou. Ale požár 1. ledna 2012 ji zcela zničil, hasiči
mohli už jen strhnout ohořelé zbytky trámů. Příčinu požáru se nepodařilo určit, vzhledem k datu
se zdá jako nejpravděpodobnější zalétlá silvestrovskápetarda, alenejdouvyloučit ani jinépříčiny.

Každopádně táborští turisté hned iniciovali veřejnou sbírku a architektonickou soutěž na
podobu nové rozhledny. Nyní vybrali vítězný návrh, ale pořád jim notná část peněz na realizaci
chybí. Vybraný návrh zobrazujeme, líbí se imístním a je cenově nejpřijatelnější. Pomůžete k tomu,
aby vrchol návrší na Větrovech zase zdobila rozhledna? Číslo sbírkového konta je

, spředsedou KČT Tábor se lzedohodnout ina jiné forměpomoci.

Více informací nawebu:

249362410/0300

www.kct-tabor.cz

Zpravodaj vychází pouze v elektronické verzi ve formátu pdf. Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 10. 7.2013
Redakce: Jiří Franc, Karel Charvát
Příští číslo vyjde na začátku října 2013.
Uvítáme Vaše připomínky, náměty, články, jakékoli ohlasy, fotografie z akcí ...

Na závěr již jen přehled nejbližších chystaných akcí a přání příjemně prožitého léta.
20. 7. Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou /Milevsko/ - cyklotrasy 30 a 62 km (Nadace Jč cyklostezky)
22. 7. Poznávání památek za letních úplňků /Č. Budějovice/ (Turist. a mapové centrum)
3. 8. Vystup na svůj vrchol /Třístoličník/ (KČT TJ Turista Č. Budějovice)
15. - 17. 8. Krajem pětilisté růže /Č. Krumlov/ - pěší trasy 10-36 km (KČT START Č. Krumlov)
16. - 18. 8. Víkend IVV v milevském kraji /Milevsko/ - pěší trasy dle propozic (KČT Milevsko)
17. 8. Přes dva mosty /Milevsko/ - pěší trasy 15-50 km, cyklotrasy 40-60 km (KČT Milevsko)
18. 8. Setkání na trati /Vlastec/ - pěší trasy dle propozic (KČT Milevsko)
21. 8. Poznávání památek za letních úplňků /Č. Budějovice/ (Turist. a mapové centrum)
23. - 25. 8. Plníme TTO a OTO v Jč kraji /Zliv/ (KČT Český tulák)
24. 8. Vystup na svůj vrchol /Kraví hora v Novohrad. horách/ (KČT TJ Turista Č. Budějovice)
7. 9. Bechyňská osma /Bechyně/ - pěší trasy 5-50 km, cyklotrasy 10-100 km (KČT Bechyně)
7. 9. Cesta k Protivínu /Protivín/ - pěší trasa 15 km, cyklotrasy20 a 50 km (TJ Slavoj Protivín)
8. 9. Vystup na svůj vrchol /Boubín/ (KČT TJ Turista Č. Budějovice)
13. - 15. 9. Táborská setkání /Tábor/ (Město Tábor)
14. 9. Vystup na svůj vrchol /Rýdův kopec u Děbolína/ (KČT J. Hradec)

Poslední podoba Hýla ky před požáremč Vybraný návrh nové rozhledny


