
Milí čtenáři,milé čtenářky,milá čtenářčata našehoZpravodaje,
snad mi dáte za pravdu, že letošní zima byla taková nepovedená, vlastně nijaká. Příroda v našich
končinách je zvyklá na čtvero ročních období a málo platné, ať je prezidentem kdokoli, k zimě podle mě
patří sníh. A toho jsme si “užili”, aspoň tady v Táboře, odkud píšu tyto řádky, přesně 10 dní. 20. ledna
napadl a 31. už po něm nebylo ani památky. Ne že by to mně nějak extra vadilo: když napadne, musím
vzít do ruky hrablo, kam jinam z chodníku než na kraj vozovky, přijede prohrnovač technických služeb
a zasmi to vrátí na chodník ...Ale přírodě ta vláhaurčitě chybí.
Apak jednou vydatně zaprší amámepovodně, podobně jako loni začátkemčervna.
Leč dost lamentování. Jihočeští turisté i ostatní pořadatelé akcí se docela činili i během zimy.
A s nadcházejícím jarem semáme všichni na co těšit. Dnes nepředesílám, co všechno se v tomhle čísle
Zpravodaje dočtete. Je toho opravdu hodně. Tak hezké čtení. A pořád mi nějak chybí zpětné vazby - co
bychomměli zlepšit.Takpište pište.
A přestože je toho opravdu hodně, první stránku dovyplním fotkou tak trochu s osobní vazbou. Prvními
fotkami a články se totiž ještě chceme vrátit k 31. prosinci 2013 a je toho tolik, že si netroufnu krátit nebo
půlit. Všechnopodstatné tedy najdete až od strany 2 dále.
Krásná jarní putování naší krásnou jihočeskoupřírodou vámpřeju.
Aomlouvám se, že dostáváte toto číslo směsíčním zpožděním. Zpravodaj tvoříme na základě podkladů
dodaných pořadateli či účastníky akcí pouze dva - a namně je kompletace. Bohužel jsem na delší dobu
vypadl kvůli opakovaným zdravotním komplikacím - a bohužel právě v době, kdy měl tento Zpravodaj
spatřit “světlo světa”. Zkusímzaklepat, že vše už snadbude v pořádku.

Za redakční (stále jen dvoučlenný) tým Karel Charvát

Jak jsme už opakovaně informovali v minulých vydáních,
táborským turistům shořela na Nový rok 2012 rozhledna na
Větrovech, postavená v roce 1920. Původně se jmenovala
Rozhledna Svobody, později se vžil název Hýlačka podle návrší,
na kterém stojí. Více se o aktuálním dění dočtete od současného
předsedy KČT Tábor uvnitř čísla, mně prosím dovolte pár
osobních vzpomínek.
Coby malé děti (školou povinné) jsme k rozhledně, která tehdy
patřila přechodněSvazarmu, chodili na školní výlety.
Později, už coby člen KČTTábor, jsem tamchodíval několikrát do
roka snad na všechny akce, které tam odbor pořádal. Pohádky
Divadla mladých, pálení čarodějnic, Loučení s létem, to jen tak
namátkou.
Odbor se o svou rozhlednu příkladně staral, uvnitř pořádal
postupně řadu výstav převážně dětských prací. Hlavním
tahounem dění byla paní Jaroslava Vosátková, někdejší
jednatelka a stále aktivní členka odboru.
Požár na Nový rok 2012 musel tedy být hlavně pro ni zdrcující
srdeční záležitostí. Přesto ji nepoložil a stejně jako celý odbor
i ona věří, že nová rozhledna brzy vyroste. Já - nyní už několik let
nečlen KČT - tomu chci také věřit. Ale zatím je vybráno stálemálo
peněz. Proto vás za sebe i za paní Jarku prosím - pokud můžete,
pomozte. Sbírková akce (do kasiček i přímo na účet) byla
prodloužena až do konce letošního roku, nově je možnost
i zasílat dárcovskéSMS (takzvanéDMS).Rozhledna v r. 2010, při oslavě “devadesátin”

aktivní 2014!



Silvestrovský výstup na Mehelník - 31. 12. 2013

Pořadatelembyl KČTOtava Písek a Junák PísekzapodporyfirmyLesyměsta Písek. Tradičního výstupuna vrchol se v loňském
roce zúčastnilo 1638 pochodníků z 56 míst ČR. Byla to rekordní účast této akce dle vedené statistiky do 14:00 hodin. Na
vrcholu byla připravena malá odměna a možnost opéct špekáček na ohništi, které též sloužilo k ohřátí účastníků. Akce se
zúčastnili též někteří na kole či na koních. Nezapomíná se tradičně na odměny pro nejmladší či nejstarší a nejvzdálenější
účastníky. Nejmladší byl Matyáš Král, narozený 3. 8. 2013, a dále T. Vacková, N.Mošovská, J. Nedvěd a S. Nohejlová - všichni
narození v roce 2013, nejstarší účastník byl pan Jaroslav Jaroš – narozený 25. 11. 1926, nejvzdálenější z ČR pan Josef Valenta
z Tišnova, nejvzdálenější zahraniční pochodník Senhilkumar Ramachandran z Indie. Poděkování za akci patří hlavní
pořadatelce skolektivemHaněTomanovézPísku.

ík, text J.Francfoto P.Brtn



Pohádkové odpoledne - 31. 12. 2013

31.12. 2013 uspořádalo Mapové centrum České Budějovice zábavné odpoledne pro děti
v Českých Budějovicích na nám. Přemysla Otakara II.

Novoroční výstup na Stráž
Tradiční turistickou akci uspořádali společně KČT Lhenice a o. s. Gratis. Připravena byla krátká trasa z náměstí Lhenice pod
vrchol Stráže (zde tradiční občerstvení a trocha tepla při ohni). Odtud byl jen kousek na samotný vrchol, z něhož je
v současnosti vzhledem k okolním stromům minimální výhled. Akce se zúčastnili i turisté z KČT Č.Budějovice - vedoucí
Ing.J.Peltan.

Text: Franc, foto KČT Č. BudějoviceJiří



Novoroční setkání na Lomci

Pěknou akci na začátku nového roku připravil obecní úřad Libějovice. Účastníci měli možnost vydat se na trasy dle
svého uvážení a kondice. V samotnémmístě bylo připravenomalé občerstvení a koncert malé kapely. Taktéž byla
účastníkům umožněna prohlídka kostela. Krásné a vzácné jihočeské mariánské poutní místo, ukryté uprostřed
lesů, místo vyhledávané a častokrát i hledané. Tím nejvzácnějším, co Lomeček ukrývá, ale také nabízí, je poutní
svatyně smilostnou soškou PannyMarie. Kostel neobvyklého tvaru a nepříliš velký tu stojí přes 300 let, aby všem
příchozím zvěstoval své poselství: Je tu Matka, která miluje své děti a provází je na všech jejich cestách. Tuto
zkušenost udělal i hraběKarel Filip Buquoy, který byl spolusmnoha dalšími zachráněnod ztroskotání při plavběna
moři. Důkazem toho je krásná svatyně jako poděkováníMatce Boží. K Lomečku dnes již neodmyslitelně patří fara
vybudovaná z loveckého zámečku, klášter Šedých sester, zvonice, soukromý byt pod kostelem. Poutní areál
doplňuje venkovníoltář,Meditační zahradaPannyMarie, křížovácestaa nedalekýhřbitov.

Jiří Franc



Regiontour Brno 2014

Ve dnech16. 1. - 19. 1. 2014 se v Brně na výstavišti uskutečnila tradiční akce Regiontour, na které se prezentoval Klub
českých turistů pěknou expozicí. Zde mohli zájemci obdržet informace o činnosti KČT , zakoupit materiály KČT či získat
zdarma jiný propagačnímateriál . Součástíprezentacebyla turistická akce navýstavištio ceny .

účastnil i náš Jihočeský kraj se svojí expozicí. Expozicemělaúspěch a nedala se přehlédnout. Zastoupení zde
mělavětšinaměst našehoregionu.
Naveletrhu se z

foto P. Brtník, text Jiří Franc



Hrejkovická 20 - 11. 1. 2014

Již30.ročník tradičního turistickéhopochoduHrejkovická20uspořádali Kamarádi cestz Hrejkovic.
Trasa byla vedena z obce Hrejkovice, kde v místní pohostinství byl start i cíl akce k přehradní nádrži Orlík a zpět do
Hrejkovic . Na trati nechybělo tradiční občerstvení opékání špekáčk a též něco pro zahřátí. Celé dopoledne ylo pěkné
slunečné zimní počas , teprve odpoledne se obloha zatáhla a ochladilo se. 1130 účastníků ať již
organizovaných turistů či ostatních. KČT Milevsko se pravidelně zúčastňuje a vypravuje do obce autobus od vlaku. Obecmá
špatné dopravní spojení–pouzeBUS.Na příští 31. ročník kterýse budekonat 10. 1. 2015 ás srdečnězvou pořadatelé.
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foto Ing. K. Festa, text J. Franc

Turisté z KČT České Budějovice na trase pochodu

Medaile Hrejkovické 20

Z činnosti KČT Turista Č. Budějovice
1. 2. 2014 - proběhla výroční členská schůze KČT Č. Budějovice, na které zhodnotili svoji činnost za rok 2013 a ocenili
nejaktivnější turisty (fotonanásledující straně)

8. 2. 2014 - Rudolfovský rudný revír - vedoucíp. Šmejkalová
Této turistické vycházky v dosahuMHD Č. Budějovice se zúčastnilo celkem 42 turistů. Prošli trasu po NS v okolí
Rudolfova přes Úsilné do Nemanic. Na této trase je nově vyznačena NS o historii obce Úsilné a města Rudolfova spojené
sdobývánímstříbra

16. 2. 2014 - Vesnicenablatech - vedoucíp. Šafářová
Na 30 účastníků navštívilo obce Plástovice, Sedlec, Kubatův pomník, cestou mohli obdivovat krásná vesnická stavení
–Jihočeskéselskébaroko.Nenáročnápěší trasa

1. 3. 2014Milevskémaškary - vedoucí Ing. Peltanová
Tradiční akce pořádaná městemMilevsko a při té příležitosti pořádá KČT Milevsko TP IVV okolo Milevska . Letos stejně jako
vroce2013 sezúčastnili této akce takéturisté z KČTČ. Budějovice.

Vícese očinnostiKČT TuristaČ. Budějovicemůžetedozvědět nanovýchwebovýchstránkách :
http://kct-c-budejovice.webnode.cz.
Pokudmáte zájem,lze senašichakcí i zúčastnit. Akce nejsouurčeny jenpročlenyKČT, ale i proostatní zájemceo turistiku.

nenáročné

(fotonanásledující straně)

(foto nanásledující straně)

text: Franc, foto J. Šinágl, J. Peltan,Jiří



Výroční členská schůze KČT Turista Č. Budějovice - delegáti, ocenění turisté

Rudolfovský rudný revír - Úsilné, naučná stezka, Rudolfov

Rudolfovský rudný revír - Adamov, Hůry

Výlet Vesnice na Blatech - Plástovice, Kubatův pomník, účastníci na nádraží v Dívčicích



Výroční členská schůze KČT START Český Krumlov - 2. 2. 2014

Tento odbor KČT s počtem 431 členů patří mezi největší v KČT oblasti Jižní Čechy. Na výroční členské schůzi
zhodnotil svoji činnost za rok 2013. Pro své členy, ale i ostatní zájemce o turistiku připravil řadu turistických akcí:
pěší turistiky, cykloturistiky, lyžařské turistiky, vodní turistiky, autobusové zájezdy, besedyči zábavy.
Na výroční členské schůzi vyhodnotili fotografickou soutěž vyhlášenou odborem a nejaktivnější vedoucí turistiky.
Dále pak ty, kteří ušli či ujeli nejvícekmnaakcíchpěší turistiky, cykloturistiky či lyžařské turistiky.Nezapomněliani
naživotní výročí svých členůa přivítání nových členů (předánímčlenskýchprůkazů na této konferenci).
Taktéžna rok2014připravili řadu akc , více semůžete dozvědět internetových stránkách odboru :
www.krumlov-net.cz / kct

text: Jiří Franc, foto Stanislav Wagner



Výroční členská schůze KČT Jindřichův Hradec - 9. 2. 2014

Taktéž u turistů z Jindřichova Hradce proběhla výroční členská schůze. Jednání se konalo v pěkném prostředí - viz foto.
Turisté zhodnotili svoji činnost za uplynulé období, účastníkům byl předložen plán hlavních akcí na rok 2014, proběhlo
vyhodnocení nejaktivnějších turistů a těch, kteří měli životní výročí. Za VV KČT JčK jsem se zúčastnil jako host. A z jednání
jsem odcházel s dobrým pocitem, že i menší odbory mají pěkné akce, spolupracují s ostatními organizacemi v místě,
připravují pěknéakcepročleny i ostatní zájemceoturistikuvrámci svýchmožností.

text a foto Jiří Franc



Veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha
20. - 23. 2. 2014

Na tomto veletrhu proběhlo vyhodnocení soutěže 2. ročníku Měsíc věží a rozhleden – výherkyní se stala p. M. Rydvanová
z Liberce /horské kolo Galaxy/. Zároveň byla vyhodnocena soutěž o nejhezčí pohlednici – vítězem se stal p. L. Renner.
Z došlýchpohlednic jepřipravenaputovnívýstavak20. výročí založeníATICČR a JCCR.

59. ročník Zahájení Jarních kilometrů s Turistickou sazkou
Věžovatá Pláně, 22. 3. 2014

Tradiční turistickou akci na začátek sezóny uspořádali společně KČT oblast Jižní Čechy, KČT Turista České Budějovice a KČT
Start ČeskýKrumlov.Hlavnímpořadatelembyl Ing. JiříPeltanzKČTČ.Budějovice.
Pro účastníky byla připravena pěší trasa z nádraží ČD Velešín přes obec Markvartice, dále na samotu Včelíny - Věžovaté
Pláně - Kaplice žst. V úseku pod samotou Včelíny na ČTZ a obcí Věžovatá Pláně byla umístěna soutěž – turistická sazka.
Vyhodnocení soutěže turistické sazky proběhlov místnímpohostinství.Odměnu dostali i nejmladšíúčastníci na trase adále
soutěžící dle výsledků. Po vyhodnocení a odpočinku spojeném s občerstvením účastníci pokračovali dále na žst.Kaplice.
Celá trasa měřila 13km. Akce se uskutečnila pod záštitou starosty obce Věžovatá Pláně Josefa Macha. Po celý den všem
účastníkům přálo počasí – sluníčko, suchá trasa. Pouze jediný zádrhel na trase bylo překonání příkopu, ale to i ti starší
s pomocí ostatních zvládli. Zúčastnili se členové z KČT Č. Budějovice, Č. Krumlov, Strakonice, KČT Otava a Turista Písek,
J. Hradce a Tábora a také cykloturisté z KČT Č. Budějovice, kteří využili pěkného počasí a domísta vyrazili z Č. Budějovic po
vlastní trase . Poděkování patří všempořadatelům,kteří sena akcipodíleli.
Fotozakcenanásledující straně.

text a foto: Jiří Franc



Příjezd účastníků na start pochodu - nádražíVelešín

Na trase pochodu

Nejmladší účastník s rodiči Plnění turistické sazky Cykloturisté z Č. Budějovic

Plnění turistickésazky Kostel Věžovatá Pláně

Vyhodnocení v cíli



Naučná stezka okolo Prachatic

Vnašemzpravodaji nemámemoc informací a fotografií z činnostimenšíchodborů.Ale i onypořádají pěkné azajímavéakce.
Dokazuje to například tato akce KČT Volary z toulek okolím Prachatic. Turisté z Volarmají situaci hodně ztíženou vzhledem
kešpatné dopravníobslužnosti.

text Jiří Franc, foto M. Bartík



Milevské maškary - 1.3. 2014



Stavba nové rozhledny Hýlačky je na dosah

Na Nový rok uplynuly dva roky od doby, kdy kulturní památka – rozhledna Hýlačka v táborských Větrovech zcela
lehlapopelem.
NOVÁ HÝLAČKA BUDE Z OCELI. Konečný návrhHýlačky lidé přijali. Proti původnímu návrhu „Hýlačky z betonu“ se
ohradili peticí.

Jen vstupní schody a základová deska zbyly z jedenadevadesát let staré Hýlačky v táborských Větrovech. Na Nový
rokuplynoudva rokyoddoby, kdy tato kulturní památka vpůl šesté ránozcela lehlapopelem.

, předseda táborského klubu, pevně věří, že v následujících měsících již začnou se stavbou její
ocelové nástupkyně.

„Už jsem dostal do rukou hotový projekt a nyní budeme žádat o stavební povolení. Ještě se musí doplnit různá
vyjádření, zpracovat prováděcí dokumentace a rozpočet," vyjmenoval nutné administrativní kroky okolo přípravy
stavbynovéHýlačky.

Jeho přáním je, aby se s realizací začalo ještě v roce 2014. Dosud nevyřešeným problémem jsou ale potřebné
peníze, tedy podle prvotního odhadu šest milionů korun. „Sbírku na novou Hýlačku jsme prodloužili do konce
příštího roku. Zatím je na sbírkovémkontěpřes půlmilionu," sdělil Radek Přílepek s tím, že od pojišťovnypoputují
do stavby zhruba dva miliony. „Máme příslib od kraje, že se bude finančně podílet, a jednáme také s městem,"
doplnil.

Táborský klubturistůmusí vnastupujícímroce zahájit stavbunové rozhledny.

Radek Přílepek



XIV. Letní sraz turistů

Ty, B lánadRadbuzou, a ém stoz eského lesa,mezi eskýmim styzdaleka nepat íšmezi bezvýznamné.Vždy
é cti hostit v ervnu roku 2014 XIV. letní sraz turist šem návšt vník m m žeš ukázat nejen krásnou p írodu

centrální ásti eského lesa, ale i to, jak v poslední dob š do krásy i ty. P ejeme ti, aby všichni návšt vníci srazu byli se
svojí ú astí spokojeni a odjížd li s p ánímop tovného brzkého shledání.Máš ado budoucna ur it šmít návšt vník m
stále co nabídnout.

Vy, turisté, máte jedine nou možnost poznat, jak to vypadá ve st edu sv ta – alespo eského turistického. P ij te
pobejt.

Za po adatele
Ing. Libor Picka, starosta M sta B lá nad Radbuzou
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PořádáKČT Bechyně, startv Bechyni vparku přednádražím8 -9:30hod., pěší trasy 5 -35 km, cyklotrasy 10-100 km

Z Jihočeského kraje lze startovat z Tábora - pěší 30 a 43 km a cyklo 73 km (senioři a rodiče se zdatnými dětmi též 58 km),
MladéVožice (pěší35 km) aMilevska (pěší31a 40 km,cyklo52 km)

Start veVeselí n. Luž. ve sport.areáluHokejka, 8-10hod. Pěší15-30,cyklo36 -80 km

Vsobotu (HK) start od táborskéhoautobusovéhonádr. 6- 10hod.,pěší trasy 10 -50 km, cyklo30-70 km

Vneděli (BLkT) zPlanén. Luž. odnádraží, 8-10hod., pěší trasy10 -30km

Výchozímísto Rudolfov, u kostela, 8:40 -14:40hod.

Akcí je připraveno samozřejmě mnohem víc, toto byl jen výběr těch nejznámějších. Zájemcům doporučujeme sledovat
webovéstránkyoblasti a jednotlivýchodborů.Upozorňujemenazměnuwebovýchstránek, oblasti. Nyní je:
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Výběr zakcíodborůKČTJihočeskýkraj:
8.5. PochodÚdolímLužnice

17.5 . Praha - Prčice

24.5. Jaro na Blatech

31.5.Husitskýmkrajema1. 6.Běží liška kTáboru

31.5. Pohádkový les

6. -8. 6.DEP Postopách ŠvandyDudáka - Strakonice

20. - 22. 6. Slavnosti pětilisté růže - ČeskýKrumlov

http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user1/foto/belanadradbusou.jpg

http://mujweb.cz/kct-jck

Pozvánky na akce



Na závěr přinášíme opět 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpravodaj je vydáván 4 x ročně, pouze v elektronické podobě ve formátu pdf.
Redakce: Jiří Franc, Karel Charvát (charvatfoto@volny.cz). Všechna práva vyhrazena, nejsou
přípustné jakékoli úpravy.
© KČT oblast Jižní Čechy, 2014
Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 2. 5. 2014, příští číslo vyjde začátkem července 2014.

:

Jednatel

724 164 074 ,


