
Milí čtenáři,
především se Vám musím omluvit za několikatýdenní zpoždění, s jakým za Vámi přicházíme s posledním letošním číslem.
Důvodembylo jednakmoje onemocnění apotomurychlená prácena kompletaci Kalendářeakcínaší oblasti KČTna rok 2014,
který už tradičně, ač podle nepsaných pravidel, vydává oblast tak, aby byl k mání už na Poslednímpuchýři. Snad se to i letos
podaří, všechny podklady jsou již v tiskárně. A mohu Vás ujistit, že i na příští rok připravili organizátoři pěknou řádku akcí.
Například 11 akcí zařazených do projektu Vystup na svůj vrchol, také více než desítku akcí zařazených do Turistické
dvoustovky, pokračuje projekt Novoroční čtyřlístek a zvolna se rozbíhá také akce Toulavý kočárek. A kromě toho již tradiční
akce, z nichž některé již překročily třicítku: Namátkou Hrejkovická 20 (30. ročník), Zahájení jarních kilometrů s turistickou
sazkou (59. ročník),PochodOsvobození (45. ročník),Údolím Lužnice (40. ročník).Údajeo ročnících jsoupřímood pořadatelů,
tak věřme, že jsou pravdivé. Ale jistě si vyberete i z “mladších” akcí, které připravily jednotlivé odbory, výbor oblasti nebo
spřátelenéorganizace.
Na úvod samozřejmě nebude chybět několik stran informací včetně fotografií z akcí, které se uskutečnily v uplynulých
měsících.
Tak opět přejupříjemné čtení.

Karel Charvát

Šumavské putování 2013

Již 23.ročník turistického pochodu v okolí Volar připravili na 22. 6.
turisté z KČT Volary pod vedením předsedy Bc. R. Skotnici, DIS.
Připraveny byly nové trasy v okolí města. Počasí účastníkům přálo.
Akce se uskutečnila za podpory města /prostory startu a cíle/
a díky finanční podpoře Nadace Jihočeské cyklostezky. Jedná se
u nás o jeden z prvních pořádaných pochodů IVV dle směrnic IVV,
na který díky nedaleké státní hranici jezdí pravidelně turisté
z Německa. Je vždy dobře organizován. Přijeďte se přesvědčit na
další, 24.ročník, připravovaný na 21. června 2014.

FrancJiří

Foto: P. Brtník



60. Letní sraz KST a 44. setkání Turist. oddílů mládeže

V červenci, ve dnech 1. až 7. 7. 2013 se v Bratislavě uskutečnila tato akce. Centrum dění bylo na okraji
Bratislavy - v rekreační oblasti Zlaté piesky. Zde měli účastníci několik možností ubytování – vlastní stany,
chatky, bungalovy - a zajištěno stravování. Připraveny byly velmi pěkné trasymimoBratislavu a v okolí města či
v nedalekém Rakousku. Zúčastnilo se 464 dospělých turistů a 200 dětí. Zúčastnili se i turisté z KČT a zástupci
TOMzČR. Mezi zúčastněnýmibyli i zahraniční hostézPolska,MaďarskaaUkrajiny. Byl jsempozván jako host
za sekci pěší turistiky PR KČT. Po celou dobu pobytu se o nás hosty pořadatelé starali a mohli jsme poznat
hlavní město SRBratislavu a památky v okolí. Turisté KSTpořádají svůj sraz každý rok a v jiném regionu. Další
setkání bude v roce2014 ažvpronásdalekémTrebišově.

Franc Jiří
předseda sekce pěší turistiky

a předseda oblasti KČT Jižní Čechy

V sobotu 13. července 2013 za příjemného letního počasí úspěšně proběhly oslavy 10 let znovu-
otevření javornické rozhledny, které pořádala obec Vacov a Nadační fond Karla Klostermanna.

, kdy byla otevřena rozhledna se vstupem zdarma po celý den.
Připraveny byly atrakce pro děti skákací hrad a prodej cukrové vaty. Občerstvení spolehlivě
zajistil Mireček s Naďou a Míšou.

Šumavští kozáci, kteří bavili zúčastněné až do začátku
oficiální části ve 14 hodin.

se ujal předseda správní rady NFKK Miroslav Blahout, poutavě promluvil starosta
obce Vacov Miroslav Roučka, předseda Klubu českých turistů PhDr. Jan Stráský, MVDr. František
Roučka a další.
Po oficiální části akce hrálo až do pozdních odpoledních hodin duo Eva a Míra z Kraselova, jejichž
produkce byla velice kladně hodnocena účastníky oslav.

Přejme tedy krásné rozhledně na Javorníku ještě mnoho důvodů k oslavám!

Akce probíhala od 9 hodin ráno

Od 10 hodin příjemně hráli harmonikáři

Zahájení oslav

První slavnostní otevření rozhledny proběhlo 28. srpna 1938, znovuotevření rozhledny se
uskutečnilo 5. července 2003 a letos jsme oslavili již 10. výročí znovuotevření javornické
rozhledny.

–

Oslava 10. výročí znovuotevření rozhledny na Javorníku



Stavba rozhledny na kopci Javorník nad stejnojmennou obcí (nedaleko Kašperských Hor),
kterou si přál milovník šumavské přírody - spisovatel Karel Klostermann, byla plánována již
počátkem 20. století. Ovšem nejdřív díky první světové válce a posléze dalším příčinám se
podařilo stavbu uskutečnit až ve druhé
polovině čtyřicátých let.

Projekt dřevěné rozhledny s chatou byl
z důvodů bezpečnosti a trvanlivosti stavby
změněn na projekt rozhledny kamenné.
Původní rozhledna byla postavena v roce
1938 podle návrhu architekta Karla Houry
za 2 měsíce. Za 90 000 předválečných korun
byla postavena 24 metrů vysoká kamenná
věž o čtverhranném půdorysu. Slavnostní
otevření se konalo 28. srpna 1938 po 68
dnech od zahájení stavby.

Za okupace a po odtržení Sudet byl
Javorník nejvyšší českou horou, hranice
vedla několik metrů od rozhledny. Za druhé
světové války byla rozhledna zabrána
německým vojskem a fungovala jako
protiletecká pozorovatelna.

Po válce sloužila Klostermannova rozhledna
opět svému původnímu účelu, rozhlednu
však začaly přerůstat okolní statné smrky. V roce 1997 byla pro špatný technický stav a
nulové výhledy uzavřena.

Na lepší časy se začalo blýskat v roce 2001, kdy vznikl nadační fond Karla Klostermanna
(podařilo se vybrat zhruba půl miliónu korun), který od roku 2002 ve spolupráci s mobilním
operátorem T-Mobil, jež projevil o objekt zájem (pokryl většinu nákladů na rekonstrukci
téměř 2,6 mil. korun) rozhlednu opravil a navýšil o 14 metrů. Nad původní střechou je
umístěna ve výšce 39,5 metru osmiboká vyhlídková plošina, v jejíž vrchní části jsou umístěny
vysílací antény.

Rozhledna byla znovu zpřístupněna 5. července 2003, aby poskytovala nádherný kruhový
výhled na Šumavu, Pošumaví i do hlubokého vnitrozemí. Při dobré viditelnosti můžeme
dohlédnout až do Alp. Nad jednotlivými okny vyhlídkové plošiny je mapa krajiny s popisy
měst a kopců.

Otevírací doba

· Prosinec So - Ne, svátky 9:30 -16 h
· Leden - březen So - Ne 10 - 15 h
· Aktuální informace na telefonu: +420 721 979 888, 733 666 495 nebo na www.javornik.cz. Za

nepříznivého počasí je rozhledna uzavřena.



Selské slavnosti v Holašovicích 26.7. - 28.7.2013
Dnes již tradiční lidové slavnosti začaly v pátek 26.7. poledním zvoněním holašovické návesní kaple a dále
pokračují celodenním sobotním a nedělnímprogramem. Základním rámcem slavností je pořádání „staročeského
jarmarku“ s ukázkami tradičních i netradičních řemesel. Na rozlehlou náves obce, proslavené jedinečnými
památkami lidovéarchitektury, se letos opět sjelo kolem250 lidových umělců ařemeslných tvůrců z Čech,Moravy
i Slovenska. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost pozorovat předvádění původních řemeslných technik,
zručnost a cit pro tradiční výrobu i sami si některé z řemesel vyzkoušet. Ke správnému jarmarku patří i lidová
zábava, a tak nechybělo vystoupení jarmarečních zpěváků, jihočeští heligonkáři, šermířská klání, kejklíři, dětmi
oblíbené projížďky na koních, dřevěný ručně poháněný kolotoč a různé soutěže jako chytání kaprů z kádě do ruky
nebosoutěžo nejlepší jihočeskoubuchtu.

Jarmark doprovázel velice bohatý kulturní program folklorních souborů, folkových skupin, ale i country kapel
a dechových hudeb. Hosty letošních Selských slavností byly folklorní soubory nejenom z České republiky, ale i ze
Slovenska,RuskaaRakouska.

V programu slavností byla připomenuta dvě výročí - uplynutí 15 let od zápisu Holašovic na Seznam světového
kulturního dědictvíUNESCO akonání Zemské výstavy 4města, 2 země, 1 region, do které jsouHolašovice okrajově
zařazeny.Druhýmrokemdošlok slavnostnímuudělení značkyRegionální potravina Jihočeského kraje 2013.

Nad 16. Selskými slavnostmi v Holašovicích převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a předseda
Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Selské slavnosti organizuje obecně prospěšná společnost Občané
Jankova a Holašovice sobě a všem s garancí Obce Jankova, ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a místními
organizacemia partnery.

V rámci této akce se uskutečnil 27.7.2013 v Holašovicích 7. ročník Buchtobraní a Koláčobraní. Zúčastnilo se
rekordních 23soutěžících.Zde jsouvýsledky jednotlivých kategorií:

Kategorie - Buchtobraní - 1.místo Alena Bočanová, Blažejovice

2.místo Helena Čížková, Holubov

Kategorie - Koláčobraní - 1.místo Alena Klimešová, Křemže

2.místo Lucie Mlejnková, Choceň

Kategorie - Rychlojedení buchet a koláčů - 1.místo družstvo Jankov I, Petr Holby /krmič/ a Jaroslav Hrubý
/jedlík/

Mgr. Marcel Goetz



Z činnosti KČT TJ Turista České Budějovice
Českobudějovičtí turisté v průběhu letních měsíců uskutečnili řadu akcí. Kromě pravidelných krátkých
tras pro seniory i akce náročnější. Zapojili se do celostátní akce KČT „Vystup na svůj vrchol”, navštívili
Třístoličník, Vysokou, Kraví horu či Boubín pěší akce. Uspořádali též pro své členy i ostatní příznivce
cykloturistiky řadu akcí např. účast na „Šumavském putování”, cyklo výlet z Č. Velenic do Č. Budějovic
a další. V červenci uspořádali velmi zdařilý zájezd pro seniory do Stříbra a okolí.

–
–

Foto z akcí : P.Brtník, J.Šinágl , text Ing. J.Peltan

Vystup na svůj vrchol - Vysoká

Zájezd Kubova Huť

Memoriál V. Horákové

Vystup na svůj vrchol - Třístoličník

Mapka cyklovýletu Č.Velenice-Č.Budějovice

Ú astníci cyklovýletuč

Rozhledna na Boubínu



Vyjeli jsme v 6.45hod. zMariánského náměstí autobusem CKMáj směremna Plzeň. Odjezd pozdrželo čekání
nakabelkusdokladyztracenou jednouzúčastnic.Naštěstí řidič trolejbusuč. 9 přivezl aodevzdaldokladyvčas.

Od první zastávky v předpolí Tyršova mostu v Plzni - Doudlevcích jsme nejprve navštívili historickou Luftovu
zahradu s cennými dřevinami a pak jen trochu vzdálenější Meditační zahradu s Památníkem obětem zla plk. Luboše
Hrušky. Zahradu dotváří pískovcové sochy Křížové cesty akademického sochaře Romana Podrázského z Přibyslavi
a kaple sv. Maxmiliána Kolbeho. Po dálnici jsme profrčeli k vodárenské věži z r. 1908 v Heřmanově Huti, upravené
v r. 2011 na rozhlednu. Většina účastníků vystoupala 75 schodů a hleděla do kraje, někteří si otiskli razítka do
vandrovníchknížekčikoupilipohledy. Vedoucíulovil geokešumně skrytouv živémplotě.

Profrčeli jsme okrajem města Stříbra a zastavili u motorestu v Těchlovicích. Informace o naší objednávce
k obsluze nepronikla, nakonec po delším zdržení náš hlad uspokojili k plné spokojenosti. Ceny mírné, talíře i porce
obrovské. Jedna z účastnic zde ztratila klíče. Teplota venku stále stoupala a běhemoběda se změnila ve výheň. Vrátili
jsme se do Stříbra a zaparkovali u hotelu U Branky. Vydali jsme se po naučné stezce Historie hornictví na Stříbrsku
k Červené lávce. Cestou jsme se kochali výhledy na město, prohlédli si několik opravených pevnůstek pohraničního
opevnění a hornický skanzen u štoly Prokop, ti zdatnější navíc vstupy do dalších štol. Koubkovou brankou jsme
vstoupili do města a vystoupali ke kostelu Všech svatých. Stoupání v šíleném vedru oslabilo zájem o další památky
a většina po prvotním ochlazení ve vodotryscích stříkajících z dlažby na náměstí směřovala na zmzlinu či kávu do
cukrárny. Prohlídkuměsta jsme zakončili přechodemkamennéhomostusmostníbránouaamerickýmnápisem.

Po opožděném návratu k autobusu jsme rychle přejeli do Kladrub. Prohlédli jsme si areál benediktinského
kláštera s unikátním klášterním kostelem ve stylu barokní gotiky od J. B. Santiniho. Kromě spousty cenných
uměleckýchdělnáspotěšilpříjemnýchládek. Poprohlídcekláštera jsmese vydalipřesPlzeňk domovu.

Bylo jasno a šílené vedro až 35°C. Cestou jsme vyhledávali jakýkoliv i malý stín. Zájezdu se zúčastnilo 44
turistů. Společně jsmeušli jen5km.

Ing.Jiří Peltan , Staré Hodějovice 28. července 2013

Sobota 27. července 2013 - autobusový zájezd KČT Turista
Č. Budějovice pro seniory - Stříbro a okolí

Medita ní zahrada v Plznič

Heřmanova Huť

Heřmanova Huť - rozhledna

Ú astníci zájezdu v Plznič



Krajem pětilisté růže
Ve dnech 15. 8. -17. 8. 2013 se konal v Českém Krumlově již 45. ročník mezinárodního třídenního etapového pochodu

„Krajempětilistérůže “.
čtvrtek 15. 8. uvítal na náměstí pochodníky sám Petr Vok a starosta města Mgr. Dalibor Carda rovněž v historickém

oblečení. Pozahájení seturisté v počtu274vydali na trasy.Délka tras sepohybovalaod10-35km.Prvnídenzamířili z Českého
Krumlova a z Větřní na Slavkov , kde je čekalo občerstvení . Odtud kratší trasa směřovala pod Žestovské skály k zastávce ČD
Hořice. Delší varianta nabízela trasu přes Světlík , k rozcestí sv . Trojice a dále nad říčkou Čerticí trochu do vrchu na Mýtinu
aokoloareáluPašijovýchhernazastávkuČDHořice.

ásledující den na dlouhou trasu vyšli turisté z Č. Krumlova, na kratší trasu ze Zlaté Koruny. Po prohlídce kláštera
pokračovali do obce Černice , dále ke kříži MUDr. Kulicha / spoluzakladatel KČT v Č.Krumlově/ okolo golfového hřiště do
Chabičovic . Delší trasa pokračovala až do Č. Krumlova. Nejzdatnější turisté zamířili od kříže do osady Žabař, do Mirkovic,
Malčic apřesZahrádkurovněž aždoČ. Krumlova.

ídenbylpochod naKleť , kamsměřovali z různýchnástupníchmíst.Senioři se svezli lanovkouzKrasetína.
ší poznání napsal S. Wimmer průvodce po městě. Pochodníci si mohli podle něj projít město a seznámit se

s historickými památkami.Další, copřipravil pro účastníky, byla vandrovní knížka, ve které účastníciměli uvedena významná
místana trasách .

é tři dny trvalo krásné letní počasí, všichni byli nadšeni krásnou přírodou, ale i vynikající stravou. Za tu patří dík
kuchařkám Základní školy T. G. Masaryka na Špičáku. Na konci pochodu se konal „Puchýřový bál“, hrála hudba „Správná
pětka“.Když se člověk podíval na tancující, nevěřil by, žemají v nohách tři dny putování amnoho kilometrů. Všichni se těší na
další ročník, kterýse budekonat vroce2014 vTřeboni.Nashledanouse všemi turisty setěšípořadatelé.
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Lesy R obohatil unikátní jiho eskou Stezku korunami stromČ čy ů
Lipno novými interaktivními infotabulemi
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ávšt vníci populární Stezky korunami strom eského Lipna budou mít díky vynaloženému úsilí Les
eské republiky, s.p. možnost rozší it si své znalosti o lese a p írod ás. Již ve tvrtek 12. zá í dopoledne

došlo na Stezce korunami strom slavnostnímu p edstavení nových informa ních, didaktických tabulí,
které zajistily Lesy R. Tabule obsahují herní prvky pro d ti a jsou zam eny na témata týkající se hospoda ení
v lese. Náklady na výrobu i instalaci tabulí v celkové výši tém íc korun byly hrazeny z takzvaného
Programu 2020, kterým Lesy R celostátn í ve ejn šné funkce les

Lesy R v í, že jednotlivé informace malé i velké návšt vníky Stezky korunami strom isp jí tak
rozší ení jejich znalostí lidí o lese, p írod životním prost edí. Lesy R tak i tímto zp sobem p edstavují jednu

z metod lesní pedagogiky, která se srozumitelným p edáváním poznatk írod široké ve ejnosti zabývá,
a jejímižprincipy seLesy Rp i po ádání jednotlivýchosv tov lávacíchaktivit prove ejnost ídí.

A jaká témata se na jednotlivých tabulích objevují? Jedna tabule u vstupu na stezku lidi seznamuje, jak se v lese
chovat, dalších osm didaktických tabulí pak ve ejnosti p ibližuj prom ny lesa v rámci ro ních období. T i
didaktické tabule se v nují srovnání hospodá ského a ochranného lesa, popis m vývoje lesa od semínka
kdosp lémustromuavyužití d eva.Dv ícobsahujíherníprvky smagnetickými sou ástmi.

Didaktické tabule budou v pr b hu roku obm ovány tak, aby zobrazované informace korespondovaly
s aktuálnímstavem lesa vokolí Stezkykorunami strom ým imalýmnávšt vník mzdrojpou ení
i zábavy. Text didaktických tabulí byl p eložen do angli tiny a n m iny. Informace jsou tak srozumitelné
I zahrani nímnávšt vník m.Letá ek sp eklademdidaktické tabule budeumístn nukonkrétní tabule nastezce.

Slavnostní p edstavení nových didaktických tabulí prob hlo v rámci programu lesní pedagogiky pro žáky ZŠ
O.NedbalaaZŠDukelská z eskýchBud jovic.
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130. výročí otevření rozhledny na Libíně 1096 m. n. m.
1883-2013

Společnou akci k tomuto výročí uspořádali KČT oblast Jižní Čechy, KČT Volary a klub turistů Prachatice. Záštitu nad
akcí převzali starosta města Prachatice ing. Martin Malý a předseda KČT PhDr. Jan Stráský. Pro turisty byly
připraveny dostředné trasy pěší či cyklo dle vlastního výběru. Centrum dění bylo na vrcholu u rozhledny. Počasí
účastníkům přálo a cestou někteří nasbírali houby. V poledne proběhlo zahájení vystoupením folklorního souboru
Libín. Následovalo krátké pozdravení zúčastněných od starosty Prachatic Ing. M. Malého a předsedy KČT PhDr.
Jana Stráského. Přítomen byl i Ing. Jan Bauer, poslanec ODS. Předseda KČT seznámil přítomné s letošním výročím
KČT a krátce též řekl něco řekl o současné situaci na vrchu Libín – uzavřená chata, sám několikrát ročně navštíví
Libín - nemá to daleko. Následovalo opět vystoupení folklorního souboru Libín. Akce byla současně uspořádaná
jako součást dlouhodobé celostátní akce KČT „Vystup na svůj vrchol” a 2. ročníku Zahájení měsíce věží a rozhleden.
Na vrcholu byla malá výstavka z historie rozhledny z materiálů muzea Prachatice či archívu. Nebylo zapomenuto
ani na starší turisty - seniory, kteří se mohli též zúčastnit díky tomu, že je na vrchol vyvezl autobus. Odměnou pro
zúčastněné byl malý suvenýr, razítko k výročí otevření rozhledny. KČT propagoval svoji činnost formou
propagačních materiálů. Na výstavbu chaty KČT na Lysé hoře bylo vybráno 1800Kč. Akce se uskutečnila za finanční
pomoci města Prachatice.

Franc Jiří

Foto na stránce: P. Brtník





Akce připravované na nejbližší měsíce

V závěru Zpravodaje přinášíme, jak je již zvykem, přehled akcí připravovaných na nejbližší měsíce.

Již 2. 11. pořádá KČT Telč ze sousední oblasti Vysočina tradiční pochod . Info na e-mailu
mazal_v@email.cz
O dva týdny později, 15. - 17. 11. se v Humpolci koná tradiční podzimní akce KČT -

25. 12. pořádá KČT Tábor , sraz je ve 13 hod. u autobusové zastávky na
Parkánech
Týž den pořádá Vodácký klub Suchdol n. Luž. , sraz je u vodácké základny
u Klikovského mostu v Suchdole v 10 hodin
30. 12. pořádá KČT Start Český Krumlov . Start je v 10:30 v Černém Kříži u Volar
31. 12. pořádá KČT Otava Písek tradiční . Sraz je v 9:30 u ZŠ Šobrova
v Písku
Tentýž den se v Českých Budějovicích na nám. Přemysla Otakara II. uskuteční P

Pořádá o. s. Pohádkové království
Více akcí je připraveno na Nový rok:
1. 1. pořádá KČT Tábor , start je ve 13 hodin opět na zastávce na
Parkánech.
KČT Lhenice pořádá týž den , start je ve 13 hodin ve Lhenicích na náměstí
KČT Bechyně pořádá , start je 1. 1. ve 13 hodin na rohu Písecké a Libušiny ulice
v Bechyni
Infocentrum Lipno pořádá Více informací lze získat
na emailu: marketing@stezkakorunamistromu.cz
Novoroční výstup na Javorník pořádá pro změnu TJ Sokol Javorník. Start lze zvolit dle uvážení, cíl je
u rozhledny na šumavském Javorníku do 16 hodin. Více na emailu zdenek@danha.cz
A konečně poslední z nabízených akcí, konaných na Nový rok: Opět . Pořádá
KČT Prachatice, sraz je u žel. stanice v Prachaticích před odjezdem vlaku do Chrobol, cca v 8:15.
Další akce je připravena na 4. ledna: již 30. ročník , pořádá ji spolek Kamarádi cest
Hrejkovice a start je od hrejkovické hospody od 7:00 hodin. Dostat se do Hrejkovic a pak zpět bývá
obtížné - o víkendu tam pravidelné spojení není, ale KČT Milevsko tam vypravuje svozový autobus od žst.
Milevsko. Více na www.hrejkovice.com

A dále už jen letmo o akcích chystaných na další měsíce:
V únoru se bude v krajském městě konat krajská konference KČT.
V březnu už se naplno rozbíhá kolotoč akcí: Milevské maškary, Zahájení jarních km s turistickou sazkou
(tentokrát ve Velešíně), Vítání jara na Knížecím rybníku u Tábora, či vodácké Odemykání Lužnice.
V dubnu běh do bechyňských schodů, dvě akce VHT v kraji - Otvírání skal na Choustníku a Setkání VHT na
Radošovických skalách, Pochod Blanským lesem, Memoriál jezevčíka Arnolda, Vystup na svůj vrchol
Vysoký Kámen, Krajem rybníků, Z Onoho světa na Onen svět, atd. atd.
Jak vidíte, bude z čeho vybírat. A bude pochopitelně vycházet i náš Zpravodaj, příštím číslem nakousne již
4. ročník.

Tento Zpravodaj připravili Jiří Franc a Karel Charvát. Redakční uzávěrka byla 25. října 2013. Příští číslo
vyjde začátkem ledna 2014.
Zpravodaj je šířen pouze elektronicky ve formátu pdf. Zveřejňován je rovněž na webových stránkách
oblasti:

Redakce se těší na Vaše připomínky, náměty, články i fotografie. Můžete je zasílat elektronicky na e-mail:
francjiri@volny.cz, nebo charvatfoto@volny.cz

Vysočinou k Telči

Za posledním
puchýřem

Vánoční procházku Táborem

vodáckou Vánoční jízdu

Krumlovský čtyřlístek
Silvestrovský výstup na Mehelník

ohádkové dopoledne pro
děti.

Novoroční vycházku do údolí Lužnice

Novoroční výstup na Stráž
Novoroční čtyřlístek

Novoroční výstup na Stezku korunami stromů Lipno.

výstup, tentokrát na Libín

Hrejkovické 20

www.volny.cz/kct-jck


