
Vážení turisté a fandovéapříznivci turistiky a turistů,
máme tu nový rok, již 14. v novém miléniu. Staré kalendáře jsme vyhodili, doufám že všichni do
kontejneru na separovaný sběr papíru.
Zatím, alespoň dnes, kdy píšu tento úvodník, nic nenasvědčuje tomu, že by bylo zimní období. Pravda,
fouká studený vítr, ale k zimě patří sníh. (Možná, že až se k Vám tyhle řádky dostanou, bude už všechno
jinak, kdo ví).
Jistě jste si všimli pozměněného designu, budu rád, když mi dáte vědět, jestli se Vám líbí, nebo jestli se
mámvrátit k tomupůvodnímu.
Ale změna designu Zpravodaje je snad jediné, čeho jste si mohli všimnout. Jinak se budeme snažit
zachovat vše tak, jak bylo. Takže info o akcích, které se uskutečnily, pozvánky na akce v nejbližších
měsících a sem tamnějaký ten bonus navíc - povídání o činnosti jednotlivých odborůKČT, které sdružuje
naše jihočeská oblast.
Tentokrát to bude docela pestré čtení (snad). Marcel Goetz z Pohádkového království, se kterým turisté
spolupracují docela úzce či široce, jak chcete, při několika akcích, poslal příspěvek k 10 létům kralování
Zdeňka Trošky. Přinášíme též informace o několika akcích, které připravily Lesy České republiky,
nemůže samozřejmě chybět informace z činnosti našich odborů - tentokrát Turista České Budějovice a
KČT Jindřichův Hradec, neopomineme ani Poslední puchýř, který sice nebyl v naší oblasti, ale “těsně
vedle”, v Humpolci, a spoustu dalších zpráv, snadužitečných.
Tak přeju hezké čtení a vážněmi pište, co se Vám na našem Zpravodaji líbí nebo naopak nelíbí, jsme tu
přece proVás, ne naopak.

Karel Charvát

Předeslal jsem, co všechno se tu dočtete, ale začnu žhavou a velmi důležitou informací.
A to změnoukontaktunasekretariát oblastníhovýboru.
Od 1. února se mění sídlo sekretariátu a částečně i kontakt. Nově (pro pamětníky
staronově) bude sekretariát sídlit na adrese: KČT oblast Jižní Čechy, Skuherského
1478/14, 370 01 České Budějovice (je to blízko křižovatky Skuherského x 28. října).
Jednacímdnembudevždyprvní pondělí vměsíci, od 13:45do15:45hodin.

Zůstává vplatnosti jak e-mailová adresa, tak telefon.
Pro písemný styk prosím používejte adresu paní sekretářky, tedy Marie Wolfová,
Erbenova4, 370 01ČeskéBudějovice.
Záležitosti týkající se turistiky bude možno si také vyřídit před jednáním výkonného
výboru, tedy ve dnech 10. února, 14. dubna, 16. června, 8. září a 10. listopadu,mezi 15:00 a
15:45. Případně využít kontaktů na členy výboru nebo garanty jednotlivých činností -
kontakty na ně najdete na poslední stránce tohoto Zpravodaje nebo v kalendáři akcí na
rok 2014.
Ještě důležité upozornění - během letních prázdnin (červenec - srpen) nebude sekretariát
v provozu. Proto je dobré vždysenejprve s paní sekretářkoudomluvit.



10 let kralování Zdeňka Trošky
Uplynulo 10 let, co jsme si zvolili za svého Pohádkového krále Zdeňka I., Trošku zvaného,

v Hošticích u Volyně rozeného. V tento den v královské metropoli na jihu Čech na soutoku Vltavy s Malší
v Českých Budějovicích přijal Zdeněk I. z rukou hejtmana Jana Zahradníka královskou korunu, od Vlasty
Bohdalové královské žezlo a od Jitky Fatkové královské jablko jako vládnoucí symboly pro vznikající
pohádkový svět s kaprem Jakubem a jeho kamarády. Uspořádali jsme stovky akcí za přímé účasti nebo
pod záštitou Zdeňka Trošky, kterému patří náš vděk za rozvoj tohoto krásného projektu pro děti
a dospělé s fantazií na jihu Čech, Šumavě a okolí. Po 10 letech se náš milovaný král rozhodl svoje
kralování ukončit a snad se alespoň zdáli bude ze svého bývalého království těšit. Pohádkový kabinet se
svýmiministry se rozhodl získat novou osobnost do čela známéhoprojektu pro děti vČechách.

A tak věřte či nevěřte, již brzo na pohádkový trůn usedne nový pan král a bude pokračovat
v pohádkovémdíle, které Zdeněk I. započal.

Marcel Goetz



Den lesů v Českých Budějovicích
Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných
akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. Lesy ČR se
současnědo řadydalších akcí zapojují jako spoluorganizátor neboúčastník.

Dvě akce proběhly v říjnu v Jihočeském kraji, a to přímo v krajském městě, Českých
Budějovicích:

►

►

výstava LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS, od 27. září 2013 do 13. října 2013, v pasáži obchodního
a zábavního centraČtyři Dvory, ČeskéBudějovice, Jihočeský kraj

Dětská neděle k filmu Turbo, neděle 13. října 2013, 13.30 - 15.30 hodin, pasáž obchodního a zábavního
centraČtyřiDvory, foyermultikinavobchodnímcentru, ČeskéBudějovice, Jihočeskýkraj

Na výstavě si lidé mohli prohlédnout výkresy dětí z uplynulých tří ročníků výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem
nás“, kterou pro děti mateřských a základních škol pořádají Lesy České republiky, s. p., Jihočeská vědecká
knihovna vČeskýchBudějovicích, ZOOOhradaHluboká n. Vltavou, Ústav pro hospodářskouúpravu lesů či firma
Stezka korunami stromů Lipno.

Lesy ČR jsou společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů partnerem uvedené akce, v rámci připraveného
programu obě instituce organizují část věnovanou lesní pedagogice s naučnou stezkou. Kromě toho se mohli
návštěvníci těšit také na soutěž znalostí „jak žijí plži a mlži“ a soutěž ve zručnosti s autem na vysílačku. Nechyběly
ani soutěže ve sportovních dovednostech.



Za posledním puchýřem - Humpolec a okolí

Seminář zástupců pěší turistiky z oblastí či krajů KČT se uskutečnil při tradiční
turistické akce - DP“Poslední puchýř“ vHumpolci .

42. ročníku
15. - 17. listopadu2013

Jednání se zúčastnili zástupci ze všech oblastí KČT. Dále byli přítomni i čestný předseda KČT Ing.
J. Havelka, místopředseda KČT Ing. J. Babnič, generální sekretář KČT Ing. M. Nováček a hosté z KST -
předseda sekce pěší turistiky J. Racek a člen sekce F.Mužík. Na úvod přítomné přivítala pořadatelka DP
“Poslední puchýř“ v Humpolci Mgr. M. Vincencová, všempřítomnýmpopřála příjemný pobyt a seznámila
je s programem celého prodlouženého víkendu. Následovaly informace z jednání Programové rady
KČT, pozvání na zimní a letní sraz KČT v roce 2014 do Králíků a Bělé nad Radbuzou a pozvání na další
ročníkDP“Poslední puchýř“ doBenešova v roce 2014.
Následovala výzva k pořádání těchto akcí dalšími pořadateli v dalších letech. Poté L. Tomáš informoval
o akci Turistická 200 (přihlašování akcí, nesrovnalosti v databázi pomocí nefungujícího filtru).
K. Zezulová seznámila přítomné s vydáváním, evidencí a oceněním Turistické 200, TTO Poslední
puchýř. Čestný předseda KČT Ing. J. Havelka informoval o výstavbě chaty KČT na Lysé hoře
a poděkoval všem za příspěvky na výstavbu v rámci akce “Vystup na svůj vrchol“. Největší diskuze se
týkala zabezpečení akce “ Vystup na svůj vrchol“ ohledně razítek, barev (vyřešení zeleného razítka),
pravidlům a nezveřejnění označení barev v kalendáři akcí KČT. V průběhu jednání vystoupili zástupci
z oblastí či krajů a přítomné seznámili s činností a hlavními akcemi v regionech. Stále platí, že členská
základna neklesá, ale neustále stárne. Též krátce vystoupil zástupce sekce pěší turistiky KSTa sdělil, že
mají stejné problémy ohledně financí, ale ochotné lidi pořádat hlavní akce.
Následně byly předány pamětní listy pořadatelům jubilejních akcí KČT pořádaných v roce 2013. Po
skončení jednání se všichni účastníci přesunuli do centra Humpolce, kde v místním kině probíhal
Galavečer k zakončení oslav 125. výročí založení KČT. V sobotu pak všichni vyrazili na trasy do krásné
přírody kolem vodních nádrží Hněvkovice a Trnávka. V neděli byla připravena NS Březinka přes Orlík
a ukončení srazuHubertovou jízdou.

Poslední puchýř Humpolec 2013 – tradiční turistickou akci uspořádal KČT TOM Hněvkovice ve
spolupráci s oblastním výborem KČT Vysočina. Centrum dění bylo v pěknémměstečku Humpolec, kde
byl připraven bohatý program pro všechny účastníky. Pořadatelé měli jako již tradičně připraveno
ubytování pro účastníky na internátech středních škol či v tělocvičnách. V pátek bylo připraveno několik
autobusových zájezdů do okolí, možnost prohlídky města, návštěva muzea či místního pivovaru, nebo
plnění TTO. Večer v místním kině probíhal Galavečer k zakončení oslav 125. výročí založení KČT.
V sobotu pak všichni vyrazili na trasy do krásné přírody kolem vodních nádrží Hněvkovice a Trnávka.
V neděli byla připravena NS Březinka přes Orlík a ukončení srazu Hubertovou jízdou. Součástí byla též
akce Pohádkový les a nedaleko města trasa pro rodiče s dětmi. Této akce se zúčastnilo 209 dětí
a 456 dospělých. V sobotu byla následující účast na trasách: 14 km - 521 účastníků, 20 km - 185
účastníků, 35 km - 25 účastníků, cyklo a 50 km - 17účastníků. Ubytováno bylo 783 účastníků. Celkem se
“Posledního puchýře” zúčastnilo přes 1500 turistů. Večer byla připravena tradiční turistická zábava,
tentokráte pro malou kapacitu sálu ve městě i v okolních obcích, kam pořadatelé zajistili dopravu, a na
které byla předána štafeta dalším pořadatelům v roce 2014 – Benešov u Prahy. Tam to nemáme daleko
aexistuje velmi dobré spojení. Proto Vás všechny srdečně zvu zapořadatele.

ČT Jižní Čechy se zúčastnili turisté z Tábora, Borotína, J.Hradce, Č.Krumlova a
Č.Budějovic.
Všem přálo počasí, nepršelo, nebyl sníh. Jediný zádrhel byla zpáteční doprava. I když bylo objednáno
posílení vlaků, toto zcela nestačilo, došlo ke zpoždění odjezdů vlakůČD .

Jiří Franc

Z oblasti K





Oficiální zakon ení cyklistické sezóny v Jindřichově Hradci
- cykloakce Přes kopec na Hradec
č

Oficiální ukončení cyklistické sezóny
2013 v Jihočeském kraji se uskutečnilo
v Jindřichově Hradci 5.10. 2013. Pro
účastníky byla zajištěna doprava na akci
z Písku, Tábora a Českých Budějovic
a bohatý doprovodný program (ho-
rolezecká stěna, jízda na kladce,
malování na obličej, soutěže a hry pro
děti). Zajištěno bylo též občerstvení
v místě startu a cíle v Jindřichově Hradci
na hřišti GymnáziaV. Nováka.
Účastníci se mohli vydat na trasy od 12
km - tato byla vhodná i pro pěší účastníky,
dále 29 či 54 kmv okolí J.Hradce.
Pořadateli akce bylo Město Jindřichův
Hradec, Nadace Jihočeské cyklostezky a
cyklistický klub RBB Invest Jindřichův
Hradec.

Krátká zpráva z jednání krajské komise zna eníč

Jednání jihočeské krajské komise
značení proběhlo
v Libínském Sedle na chatě KČT TJ
Banka Praha.
Rozšířeného jednání se zúčastnili
i zástupci ZO. Účastníci byli informováni
o financování značení, nové metodice
atd. Dále bylo projednáno: změny ve
značení turistických cest Jihočeského
kraje, nedostatky ve značení z
provedených kontrol, školení nových
značkařů, stavplnění plánuobnovy v roce
2013, uzávěrka vyúčtování. Součástí
jednání byla i pěší vycházka v okolí
spojená s kontrolou značení v ZO.

4. - 6. 10. 2013



Informace o rozhledně Vysoký Kamýk

Původní zděná věž, která je dnes obklopena vyšší ocelovou konstrukcí, je jedna z devíti
zeměměřičských věží, které se nacházejí na území jižních a středních Čech, postavených z nedostatku
pevných geodetických bodů na našem území ve válečných letech. Tato věž byla postavena v roce 1941.
Stavby mají zajímavý půdorysný tvar, tato je sedmiboká. Po válce bylo několik věží využíváno jako
rozhledny pro turistickou veřejnost. Turistický průvodce Olympia - Jižní Čechy z r. 1974 uváděl, že je klíč
od věže umístěn na obecním úřadu vAlbrechticích nad Vltavou. Toto platilo do roku až 1980 a od té doby
věž řadu let chátrala. Což již dnes neplatí. V roce 2006 OÚ Všemyslice oslovila společnost T- Mobile,
která opuštěnou rozhlednu / věž / na vrcholu vybrala pro výstavbu své základové stanice.

Podmínkou vzešlou ze stavebního řízení byla obnova rozhledny. Ochranáři si vymínili, že zvýšená
konstrukce musí respektovat tvar původní věže . Stavba v chráněném území navíc probíhala v období
vegetačního klidu amusela skončit do doby hnízdění ptáků v okolí. Stavbabyla zahájenanapodzim roku
2011 a během listopadu téhož roku byla dokončena. Náklady na výstavbu a vybavení činily 19 miliónů
korun .
VAteliéruOPUS vČeských Budějovicích vznikl zajímavý návrh. Původní zděnou konstrukci obestavět

46 m vysokou ocelovou stavbou, na níž bude umístěna ve výšce 33m vyhlídková plošina pro veřejnost.
Na této vyhlídkové plošině může být současně max. 12 návštěvníků. Původní zděná věž slouží pro
výstup na první plošinu, a také jako zázemí pro technické zařízení telekomunikačního operátora.
Zároveň byla opatřena novou vnější omítkou. Rozhledna byla oficiálně otevřena 1. 5. 2012. Věž
/rozhledna/ stojí asi 3 km směrem na jih od Albrechtic nad Vltavou, na nejvyšším vrcholu Protivínských
hor - VysokémKamýku v nadmořské výšce 627mn.m.
Vedle rozhledny můžete spatřit malou stanici, která sleduje oběh vody a sněhových srážek v přírodě

na dané lokalitě. Více vám vysvětlí ochotný správce rozhledny , který vám též nabídnemožnost malého
občerstvení. Vstupné na rozhlednu činí pro dospělého 20 Kč. Rozhlednu provozuje OÚ Všemyslice .
O tom, jak je rozhledna otevřena, se informujte na www.vsemyslice.eu. Z rozhledny je možné vidět
Šumavu, Budějovicko, Blanský les s Kletí, Novohradské hory, okolní vrcholy Píseckých hor včetně
Jarníku s rozhlednou a Táborsko. Při návštěvě tohoto trochu opomíjeného místa nezapomeňte na
návštěvu nedalekých Albrechtic nad Vltavou a ta-
mějšího hřbitova, který se rozprostírá kolemkostela.
Hřbitovní zeď je tvořena náhrobními kapličkami, které
jsou vyzdobeny grafickými výjevy s říkankou, jež vy-
povídá o charakteru člověka, který je zde pochován.
V posledních dvou letech zdebyly prováděny restau-
rátorské práce naobnověmaleb.
Přístup je z okolních obcí aměstaProtivína (ze za-
stávky ČD -Protivín zastávka, žel. trať č. 190 Plzeň
- České Budějovice) po žluté, u samého vrcholu
dále po modré turistické značce (cca 9 km), nebo
z Albrechtic nadVltavou po zelené turistické značce
(cca 3 km). Auto jemožné nechat nadobcí Všeteč
na křižovatce silnice Temelín -Albrechtice a lesní
cesty (u hranice budějovickéhoapíseckého okresu).
Odtud se vydáme několikmetrů zpět k obci Všeteč
na kraj lesa a půjdeme podél něj po cestě, až nara-
zíme na zelenouTZT. Ta nás dovede ažpod vrchol,
odkud pokračuje modrá značka k věži . Cesta je
dlouháasi 2,7 km.



Zpráva o dvou akcích K T TJ Turista České BudějoviceČ

Turisté KČT České Budějovice se zúčastnili 26. 10. 2013 TP IVV v Gross Gerungsu. Trasa byla tradičně vedena
v okolíměstečkaabyla velmi dobře vyznačena. Cestoudomůnavštívili i další zajímavámísta.

ásledující víkend uspořádali turisté KČT České Budějovice tradiční turistický pochod IVV „Podzimní krajinou”
v Římově. Při obou akcích jim přálo počasí. O tom, že návštěva u sousedů na akci přináší přínos, svědčí účast
turistů z Rakouska na akci v Římově. Vypadalo to, že zde je více cizinců, než turistů z ČR. Škoda, že to tak zcela
dobře nefunguje i u nás vzájemnápodpora účastí na akcích pořádaných jednotlivými odbory KČT.

N

–



Zemská cesta Velešín - Grein
Českým a rakouským turistům se otevřela nová stezka s názvem Zemská cesta. Spojuje deset
rakouských a pět českýchméně známých hradů a zámků. Zajímavé na ní je, že 150kilometrová trasa je
primárně určenápro pěší a lze ji ujít za sedmdní.
Trasa vede od hradu Velešín až do Greinu u Dunaje. V České republice vede převážně podél řeky Malše
v Jihočeském kraji až na hranice s Rakouskem. Na české straně můžete navštívit tato zajímavá místa :
hrad Velešín, hrad Pořešín kde naleznete i malé hradní muzeum, hrad Louzek, tvrz Tichá či zaniklou
obec Cetviny, kde je nyní opravený kostel a nedaleko pěkná křížová cesta. Hlavními body Zemské cesty
jsou dva hrady - na rakouské straně Prandegg a na české Pořešín na Malši na Českokrumlovsku. Oba
díky přeshraničnímuprojektu dostaly dotace na archeologické i záchranné práce a také hradnímuzeum.
Velký kus práce se díky projektu podařilo udělat na Pořešíně. Občanské sdružení Hrady na Malši
vybudovalo hradní muzeum a několik malých přístřešků, opravilo některé části hradu a provedlo
archeologický průzkum.Ve vitrínách kamennéhomuzea lze spatřit artefakty, které archeologovéobjevili
při průzkumech. Ty byly velmi bohaté. A to i díky tomu, že hrad byl v 15. století zbořen a celý areál byl
pohřben pod několika metry suti. Díky tomu tu hledači pokladů nic nenašli. Členové sdružení suť
odstranili a objevili například základy obranné věže, o které se vůbec nevědělo. Také na rakouské straně
nahradě Prandegg v okresuFreistadt se udělal velký kus práce.Dobrovolníci odpracovali mnoho hodin
zdarmaa tím zachránili tuto památku.

Cestou nenajdeme nablýskané hotely, ale spíše malé hotýlky a penziony, které vaří poctivou místní
kuchyni.

Zemská cesta je celkem dobře značená, turisté se orientují podle symbolu červené a černé věžičky.
Škoda, že v některých místech je vyznačena Tvůrci nejsou značkaři, proto doporučujeme
mapu trasy , kterou je možno získat na Pořešíně - hradní muzeum či v agentuře ReraČeské Budějovice.
Pozor - na hradě Pořešín probíhají zemní práce a archeologický průzkum, totéž platí o pohybu okolo
tvrzeTichá.

Projekt vznikl pod patronací agentury Rera. Ta vydala i mapu celé trasy a také brožuru, kde se turisté
dozvědí všechnopodstatné o jednotlivých zastávkách.

–

necitlivě.

Hrad Louzek Hrad Pořešín Inform. panel u hradu Pořešín

Tvrz Tichá

Křížová cesta u Cetvin

Značení Zemské cesty



Informace z jednání ÚV K T v LibíněČ
11. zasedání ÚV KČT se uskutečnilo ve dnech 29. 11. až 1. 12. 2013 na turistické chatě KČT TJ Banka
Praha vLibínskémSedle.

Rozšířeného jednání KČT se zúčastnilo vedení KČT (předsednictvo), zástupci oblastí KČT a pozvaní
hosté. Na programu bylo mnoho zásadních věcí, které nás čekají v roce 2014, dvoudenní celostátní
konference KČT, schválení nových stanov KČT a volby do ústředních orgánů KČT. Byla provedena
kontrola čerpání rozpočtů 2013, návrh rozpočtu na rok 2014, schváleny významné akce KČT,
mezinárodní činnost a dotace na tuto činnost v následujícím roce 2014. Přítomní byli seznámeni
s postupemvýstavbynové chaty KČTnaLysé hoře a se stavem jejího financování.

Projednán byl organizační řád KČT, návrh nových stanov, situace ohledně akce Pohádkové Česko,
vozíčkářské trasy, statut Síně slávy české turistiky, obsah sborníku o činnosti za uplynulé období 2010 -
2013,vyznamenáníKČTa změny ve složeníRady značení a financování činnosti značkařů.

ZaKČToblast JižníČechy se tohoto jednání zúčastnil předsedaoblasti p. Jiří Franc.

Pozvánka na nejbližší akce

Jako tradi ně přinášíme informaci o akcích pro veřejnost, připravovaných jednotlivými odbory a oblastí
na následující měsíce.Akcí je samozřejmě víc, než je zveřejněno v kalendáři. Každý odbor pořádá další
výlety a pod., primárně určené pro své členy, ale zpravidla se jich může zúčastnit každý. Ty jsou
zveřejňovány ve zpravodajích jednotlivých odborů, případněna jejichwebových stránkách.
Z významnějších akcí, připravovaných na leden až duben, bych zmínil:

23. února se v Českých Budějovicích koná krajská konference KČT

V březnu už se naplno rozbíhá kolotoč akcí, proto jen vybírám ty nejzajímavější:
1. 3. IVV + Milevské maškary (KČT Milevsko)
22. 3. Zahájení jarních km s turistickou sazkou - Velešín (KČT Č. Budějovice)
23. 3. Vítání jara na Knížecím rybníku (KČT Tábor)
29. 3. Odemykání Lužnice - Suchdol n. Luž. (Vodácký klub Suchdol n. L.)
5. 4. Bechyňské schody (běh do schodů - KČT Bechyně)
12. 4. a 19. 4. - postupně Otvírání skal na Choustníku a setkání VHT na Radošovických skalách
19. - 20. 4. Pochod Blanským lesem (AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les a ZO ČSOP Šípek)
19. - 20. 4. Memoriál jezevčíka Arnolda - Zliv (KČT Český tulák)
20. 4 . Vystup na svůj vrchol - Vysoký Kámen (KČT J. Hradec)
26. 4. Krajem rybníků - Veselí n. Luž. (TJ Lokomotiva Veselí v. Luž.)
26. 4. Z Onoho Světa na Onen Svět (KČT Milevsko)

č



Na závěr přinášíme slíbené kontaktní údaje na členy výboru a garanty jednotlivých složek činnosti:

Výbor

:

Sekretářka:

Sekretariát:

Garanti:

Tvorba a správa webových stránek:

Předseda

Místopředseda

Ochrana přírody

Metodik, kvalifikace

Značení

Propagace

Klasifikace

:

:

:

:

:

:

:

Cykloturistika:
Lyžařská turistika:

Pěší turistika, akce IVV

Vysokohorská turistika:

Turistika na koni

Rodinná turistika

Turistika mládeže (TOM)

Jiří Franc, Dr. M. Horákové 6, 370 05 České Budějovice, tel.

ng. Jiří Fink, Prachatická 6 , 370 05 České Budějovice,

ng.Jiří Peltan, Hodějovická 242, 370 08 Staré Hodějovice, 736 754 194, 608 853 511

370 05 České Budějovice,

Mgr. Karel Markvart, Požárnická 1224, 393 01 Pelhřimov, ,

Ing. Josef Horký, Harantova 1256, 397 01 Písek, 608 462 853,

606 834 430 ,

ng. Jiří Fink, Prachatická 6, 370 05 České Budějovice,

736 754 130, 724 270 023,
francjiri@volny.cz, jiri.franc@kct.cz

I 724 818 935, jiri.fink@centrum.cz

I ,
peltan@seznam.cz

Pavel Brtník,Větrná 74, 602 933 600, kodiak@email.cz

736 754 004 markvart@kct.cz

jos.horky@seznam.cz

Bc. Rostislav Skotnica, DiS., Nová 303, 384 01 Volary, kctvolary@centrum.cz,
kctvolary@hotmail.cz

Alois Švarc, Lipová alej 1806, 397 01Písek, 777 222 428, a.svarc@seznam.cz

Marie Wolfová , Erbenova 4, 370 01 České Budějovice, 736 754 586, kctwolfova@seznam.cz

KČT oblastní výbor Jižní Čechy, Skuherského 1478/14, 370 01 Č. Budějovice
úřední den: první pondělí v měsíci, 13:45 - 15:45

Ing.Karel Festa, V. Volfa 7,370 05 České Budějovice, 608 254 624, kfes@seznam.cz
Josef Doležal, Svépomoc 659, 391 05 Sezimovo Ústí II., 381 275 112,

721 377 654, dol.jos@seznam.cz
: Jiří Franc, Dr. M. Horákové 6, 370 05 České Budějovice, 736 754 130,

724 270 023, francjiri@volny.cz, jiri.franc@kct.cz
Mgr. Václav Průcha, Blatské sídl. 562, 391 81 Veselí n. Luž.,

pruchavaclav@gmail.com
: Ing. Milena Andrlová, Krasetín 73, 382 03 Krasetín, 724 277 667,

milena.andrlova@seznam.cz
: I 724 818 935,

jiri.fink@centrum.cz.
Mgr. Karel Snětina ,Rapšach 88,378 07Rapšach, 724 993 187,

karel.snetina@seznam.cz

Ing. Richard Černý, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, 381 256 760, richard.cerny@kct.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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