
Milí čtenáři tohoto zpravodaje, a věřím že ipříznivci a přátelé nejen jihočeských turistů,
je čímdál obtížnější vymýšlet úvodník a neopakovat se.
Vždyť přece přírodamá svůj neměnný běh, střídá se jaro-léto-podzim-zima. Vlastně když o tom uvažuju,
toto zaužívanédogmanení přesné: čím začíná kalendářní rok?Ale to jen taknaokraj. I lidský život se točí
tak trochu v podobné spirále, jen se jednomu konci vzdalujeme a druhému přibližujeme.Ale taky rok co
rok slavímeVánoce, Velikonoce, zamilovaní Valentýna, děti příchodprázdnin ...
A turisté? Mají to podobně. Většinu turistických akcí, teď myslím těch určených pro veřejnost, připravují
ochotní nadšenci (nadšení ochotníci?) rok co rok, jen třeba občas změní trasu pochodu. Jinak jasně,
cvičitelé výlety pro členy svých odborů obměňují, aby poznali zas nová místa. Totéž - a ještě v mnohem
většímíře - platí pro organizátory autobusových zájezdů: v republice, ale i za jejími hranicemi je pořád co
objevovat.Ale turisté jsou ve valné většině lidé družní, tak své akceneuzavírají jen pro své členy, i když ti
na nich mají samozřejmě přednost (teď mám na mysli hlavně autobusové zájezdy, kde kapacita míst je
omezená). Ale čeští - a o jihočeských to platí taky - turisté navazují partnerství, družbu, jak chcete,
i s turisty z okolních zemí. Své by o tom určitě mohli vyprávět českobudějovičtí nebo táborští, ale asi
nejen oni, abych někomuneukřivdil.
Takže letošní léto budiž pochváleno, aspoň co se zájezdových a poznávacích aktivit turistů týče. Jinak,
pravda, zase sucho, i přes poslední bouřky a krátké deště třeba průtok Lužnice v Bechyni jen okolo 5
kubíků (když průměrbývá 40? (když takměopravte).
Myslel jsem, že přinesu pozitivní zprávy pro příznivce rozhledny Hýlačky (stavební povolení vydáno,
výběrové řízení proběhlo), ale vítěz nebyl vybrán, všechny návrhy byly příliš drahé. A to se sluší
poděkovat zastupitelstvu města Tábora i Jihočeského kraje, že ze svých prostředků poskytli štědrou
dotaci, i všem “drobným” dárcům, kteří přispěli na sbírkový účet nebo do kasiček. Asi se možná některý
čtenář zamyslí, proč už několik vydání Zpravodaje věnuji tolik slov zrovna Hýlačce ... inu víte, byla mi
blízká, a nejen tím, že jsemTáborák a se zdejšími turisty jsemprožil hodněhezkých chvil.
Ale zaujala mě třeba taky informace o koncertu Jihočeské filharmonie ve Stezce korunami stromů na
Kramolíně. On to nebyl v pravém slova smyslu koncert, ale natáčení videoklipu. Přítomní říkali, že to byl
zážitek.
Tak přeju hezké čtení a vážně nám pište, co seVám na našemZpravodaji líbí nebonaopak nelíbí, jsme tu
přece proVás, ne naopak.

Karel Charvát

Naúvodní stránce (opakovánímatkamoudrosti) nový kontakt na sekretariát oblastníhovýboru.

Od 1. února se změnilo sídlo sekretariátu a částečně i kontakt. Nově (pro pamětníky staronově)
sekretariát sídlí na adrese: KČT oblast Jižní Čechy, Skuherského 1478/14, 370 01 České
Budějovice (je to blízko křižovatky Skuherského x 28. října). Jednacím dnem je vždy první
pondělí vměsíci, od13:45 do15:45 hodin.

Zůstává v platnosti jak e-mailováadresa, tak telefon.

Pro písemný styk prosím používejte adresu paní sekretářky, tedy Marie Wolfová, Erbenova 4,
370 01České Budějovice.

Záležitosti týkající se turistiky budemožno si také vyřídit před jednáním výkonného výboru, tedy
letos ještě ve dnech 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 2.
číslaZpravodaje, nawebu nebov kalendáři akcí na rok 2014.



Jiho eský kompas 4. - 5. 4. 2014č
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35. ročník otevírání řeky Lužnice - Suchdol nad Lužnicí

29. března 2014 uspořádal vodácký klub Suchdol nad Lužnicí 35. ročník otevírání řeky Lužnice. Tradičnímmístem
startu byla vodácká základna u Klikovského mostu. Účastníci se mohli vydat na trasy 10 či 19km - doMajdaleny
k jezu Pilař nebo kempuu kostela. Dál semohlo pokračovat na rozvodí Staré aNové řeky. Všem zúčastněným, ať
již vodákůmčipěším a doprovodu, přálo počasí a účast byla tradičně velká. Nastartu bylo připravenoobčerstvení
avyhrávalazdehudební skupina.

Franc Jiří

Otevření přírodně krajinářského okruhu
Klub českých turistů Milevsko, město a klášterMilevsko u příležitosti 830 let od první zmínky oměstě a 95. výročí
založení Klubu českých turistů Milevsko uspořádali 1. 5. 2014 otevření přírodně krajinářského okruhu okolo
Milevska spojené s prohlídkou kláštera a vycházkou po nově vyznačené 7km trase. Okruh byl vyznačen ve
spolupráci města Milevska a značkařů KČTMilevsko. Výchozí místo na trasu je od milevského kláštera, dále okruh
pokračuje k rozc. UMadety - u Židovny – kolemMenhiru –anglický park –Kuřinec –Vášův rybník /zde jemožnost
občerstvení/ - Vinice – zpět ke klášteru.
Přítomné účastníky přivítali předseda odboru KČT Milevsko Ing. Jaroslav Mácha, místostarosta města Milevska
Mgr. Milan Třeštík a zástupce kláštera premonstrátů. Po prohlídce kláštera s podrobným výkladem účastníci
prošli nově vyznačenou trasu. Celou trasu s námi turisty KČT i nečlenyKČTprošelmístostarosta městaMgr.Milan
Třeštík .

Jedná seo nenáročnoupěší trasu vhodnou pro všechny věkové kategorie.

Franc Jiří
předseda oblasti KČT Jižní Čechy



Freistadt 5. - 6. 4. 2014

Tradiční turistický pochod IVV, již 42. ročník, uspořádal Wanderfreunde Freistadt. Připraveny byly trasy 7, 10
a 19 km v okolí města. Opět byl pochod velmi dobře připraven, zázemí, občerstvení na trasách i vlastní značení.
Počasí přáloa všichniúčastníci odcházeli spokojeni.
Tradičně se této akce zúčastňují turisté z Český Budějovic. Po pochodu mají vždy připraven další program
apoznávají další zajímavosti našichsousedů.

Franc Jiří



Celostátní konference KČT
Celostátní volební konference KČT se konala 5. a 6. dubna 2014 v Praze.

Celostátní konference KČT byla očekávána s větším napětím, než ty předchozí. Především proto, že měla zvolit
nového předsedu KČT i ostatní centrální orgány. Kromě tohoto úkolu, který rezonoval klubem řaduměsíců, měla
konference schválit nové stanovy, které by již odpovídaly podrobným předpisům nového občanského zákoníku
pro spolky, jak jsou nyní bývalá občanská sdružení nazývána. Návrhy na změnu stanov a připomínky k nim také
kolovaly mezi členy klubu již řadu měsíců před konferencí. S těmito dvěma velkými úkoly se sjeli 73 delegáti ze
všech oblastí v sobotu 5. dubna 2014 do Prahy, kde se v hotelu Populus na Žižkově konference konala. Zde jsme
nalezli jakkonferenční centrum,takubytování astravováníproúčastníky.

Mezi hosty konference jsme přivítali především ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana PhDr. Marcela
Chládka, MBA, jako prvního ministra, který na naši konferenci zavítal. Pan ministr pozdravil nejen účastníky
konference, ale všechny organizátory turistických akcí a poděkoval nám všem za akce, které podporují zdravý
životní styl, a přislíbil svou účast na některé z turistických akcí. Po svém vystoupení předal nejvyšší klubové
vyznamenání – medaili architekta Vratislava Pasovského Miloslavu Holendovi z Prahy. Dalšími milými hosty byl
zástupce ministerstva kultury pan Mgr. Michal Nádvorník, tiskový mluvčí OZP pan Mgr. Mario Böhme a také
předseda Českého olympijského výboru pan Jiří Kejval, který přislíbil přijetí KČT za člena ČOV v blízké době. Ze
zahraničních klubů nás přijela navštívit tříčlenná delegace KST v čele s předsedou panem Petrem Perhalou,
delegace PTTK v čele s předsedou panem RomanemBargielem a z ÖTK pan HelmutMüntzer. Zahraniční delegace
kroměmilých slov předaly i dárky, z KST také poděkování za dar na obnovu chaty Pod Rysy. Poté byla otevřena Síň
slávy a byly do ní uvedeny další čtyři významné osobnosti české turistky a tři historické odbory, viz usnesení
konference.

V pracovní části zazněla zprávaoplněníusnesení loňské konference, zpráva předsedyoKČTzauplynulý rok,zpráva
ústřední revizní komise a zpráva o hospodaření včetně návrhu rozpočtu na rok 2014. Konferenci byly také
představeny dva návrhyna nové průkazy KČT. Jejich výroba jepodmíněna spojenectvím s partnerem, který ji bude
financovat. Poté proběhla obsáhlá diskuse kmnoha klubovým tématům. Jejich řešením se bude zabývat jak nové
vedeníKČT, takústřední výbor.

Sobotní podvečer byl věnovánprojednání a schválení nových stanovKČT Při jejich schvalování jsmepoprvé využili
hlasovací zařízení, které automaticky sčítalo hlasy pro a proti a výsledek byl promítnut na plátno hned po
hlasování. Projednávaly se jednotlivé body stanov, hlasovalo se o mnoha variantních zněních nebo
pozměňovacích návrzích. Až v průběhu večera byl celkovýnávrh stanov schválen. Jejich plné znění je umístěno na
webuKČT. Večer se ještědelegátůmkonferencepředstavili kandidáti do vedeníKČT.

V neděli ránopokračovalo představení kandidátů donejvyšších klubových funkcí zodpovídánímdotazů delegátů a
poté začal celodenní maratón voleb. Jejich výsledky jsou zveřejněny v usnesení konference. Ve volbách velmi
pomohlo hlasovací zařízení, celými volbamiprovázeldelegáty předseda volební komisepan Ing. Jiří Fink.

Konferenci ukončily proslovy čestného předsedy KČT Ing. Jana Havelky, odstupujícího předsedy PhDr. Jana
Stráského anově zvolenéhopředsedyMgr. Vratislava Chvátala.

Ing. Mojmír Nováček, generální sekretář KČT



ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY V JIHOČESKÉM KRAJI 2014 - 19. 4. 2014
Nová cyklostezka, dva rekordy, odstavený blok, sto tisíc na charitu, rockový koncert a čtyři tisíce návštěvníků.
To byly hlavní momenty otevření cykloturistické sezóny 2014 na jihu Čech, které vyvrcholilo u Jaderné elektrár-
ny Temelín. Jednu z nejmasovějších sportovních akcí na jihu Čechy nezkazilo chladné dopoledne ani odpolední
vydatná dešťová přeháňka.

Profesionální cyklisté, rodiny s malými dětmi i výkonní amatéři vyrazili nejen na kolech, ale taky speciálním vla-
kem a historickými autobusy na trasu mezi Č. Budějovicemi a Jadernou elektrárnou Temelín. Kolem jedné hodi-
ny byly u Temelína více než dvě tisícovky lidí, které přivítal ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. „V minulosti
zaznívaly hlasy, že budeme překážkou pro rozvoj turistického ruchu. Když se teď podívám kolem sebe, tak je
vidět, že realita je úplně jiná. Zájmu lidí o naši elektrárnu si velmi vážím,“ uvedl při zahájení oslav.

Vše odstartovalo v sobotu dopoledne v Č. Budějovicích slavnostní otevření pravobřežní cyklostezky mezi Č. Bu-
dějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Po nově otevřené cyklostezce vyráželi lidé ve skupinách z krajského města
směrem k jaderné elektrárně.

Skupinu cyklistů vedl i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. „Zahájení cykloturistické sezóny kromě jiného
ukazuje na všechno, co náš úžasný kraj obyvatelům i návštěvníkům nabízí. Od těch nejlepších stezek, cykloste-
zek až po nejlépe splavné řeky,“ konstatoval Jiří Zimola.

Stávající stezka bývá totiž hlavně odpoledne a o víkendech zcela přetížená. „Uleví se tím především cyklistům,
kteří se na stávající stezku někdy téměř nevejdou, a posílíme turistický ruch i na nových místech,“ zhodnotil no-
vé spojení senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Ing.J. Jirsa, který pro svou jízdu zvolil symbolicky pravý břeh.

Z ČEZ Cyklo Team Tábor v rámci tréninku si 32 km dlouhou levobřežní cyklostezku projeli cyklisté Ondřej Bam-
bula (27 let), Jakub Skála (20let), Ondřej Vobora (26 let) a Michal Bednář (21 let): „Jelo se dobře, jen foukal sil-
ný protivítr. V tempu nás na cyklostezce jen brzdil nadšený dav amatérských cyklistů a bruslařů,“ okomentovali
první část své tréninkové jízdy. Před sebou měli ještě 150 tréninkových kilometrů. Trasu ujeli za 56 minut s prů-
měrnou rychlostí 34 kilometrů za hodinu, překonali na ní převýšení 450 metrů. Jejich snem je účast na MS v cy-
klokrosu v Táboře v roce 2015, a tomu nyní podřizují veškeré přípravy. „Cyklostezka podél Vltavy je skvělá. Za
Hlubokou se navíc začne vlnit a cyklista si užije různý terén, na jednom místě je dokonce na chvilku nutné
docela zabrat,“ hodnotil připravenou trasu sedmadvacetiletý vítěz posledního Toi toi Cupu Ondřej Bambula.

Prvním amatérem na temelínském informačním centru byl Jiří Hledík, který přijel za 1:12 hodiny. „Jel jsem po
nově otevřené pravobřežní cyklostezce, ročně najezdím 15.000 km, teď se chystám na závod Okolo Slovinska,
který měří 1.230 km s 15 000 m převýšením,“ představil své plány nadšený amatér. Druhý pan Lingor z Budějo-
vic přijel za 1:19 hodiny „Letos jsem zatím najel 800 kilometrů, ročně mám přibližně 2.500 km,“ říká pan Lingor.

U chladících věží se šlapalo i na charitu. I pro profesionály byla cesta po cyklostezkách podél Vltavy příjemným
zpestřením. Navíc během ní překonali další rekord, když na charitativním Oranžovém kole Nadace ČEZ vyšlapali
přes tři tisíce korun pro týnský Domov svaté Anežky a českobudějovické Salesiánské středisko. Michal Bednář
navíc ustanovil i zatím rekordní vzdálenost za minutu šlapání na Oranžovém kole Nadace ČEZ. Pro Domov sv.
Anežky našlapal 1070 metrů. Nejen díky táborským profesionálům si obě neziskové organizace z Temelína od-
nesly dohromady 100 974 korun.

Strojovnu prvního bloku a simulátor blokové dozorny si prohlédlo všech osm členů populární české rockové ka-
pely Divokej Bill. Pro všechny to byla první návštěva největší české elektrárny. „Bylo to super. Návštěvou jsem
byl fascinovanej. Temelín na mě působil složitě a monstrózně. Koncert u jaderné elektrárny je pro nás hodně
netradiční,“ popsal své bezprostřední dojmy z prohlídky Adam Karlík, zpěvák a houslista.

Když zmáčknete toto červené tlačítko, tak se reaktor do dvou vteřin odstaví. Je mezi vámi nějaký dobrovol-
ník?,“ zněla nabídka od vedoucího druhého temelínského bloku Václava Havlíčka. Zodpovědnost za netradiční
úkol na sebe vzal bubeník Marek Žežulka. Svoji premiéru zvládl. Cvičný trenažer odstavil s grifem zkušeného
operátora. Pak se vydal, společně se svými parťáky, připravovat na vystoupení. „Myslím, že koncert bude dob-
rej. Teď jsme takoví jako nabití energií,“ glosoval Štěpán Karbulka před začátkem koncertu. A měl pravdu. Z pro-
storu u Informačního centra elektrárny Temelín nevyhnal nadšené fanoušky ani silný déšť, který se na několik
minut spustil v polovině jejich show.

převzato z časopisu Jaderné elektrárny - temelínky

„



Stezka podél Lužnice slavnostně otevřena
Po půlroční průzkumné práci v roce 2012 a další dvouleté systematické práci od června 2012 do dubna 2014

byla počátkem května t. r. stezka podél Lužnice slavnostně otevřena. Tato 230 km dlouhá dálková pěší trasa od
pramene Lužnice v Rakousku (Karlstift) až po ústí Lužnice do Vltavy (Týn nad Vltavou), byla otevřena na dvou
místech: 4. 5. 2014 byl otevřen rakouský úsek ve městě Weitra a o týden později - 11. 5. 2014 byla v Bechyni
otevřena stezka celá.

Hlavním partnerem velkého projektu byl Klub českých turistů, Partnerem pak agentura Waldviertel
Destination (se sídlem ve Zwettlu). Slavnostní otevření proběhlo v rámci malého příhraničního projektu, ve
kterém Hlavním partnerem byl odbor KČT Bechyně, Partner na rakouské straně zůstal stejný. Oba projekty
podporované zprostředků EUse jmenovaly "Stezka podél Lužnicenás spojuje".

Otevření Stezky ve Weitře výborně připravil starosta města pan Raimund Fuchs. Slavnost se konala na
vlajkami vyzdobeném náměstí před historickou radnicí. Hrála při ní městská dechová kapela a hrál, tančil a zpíval
folklorní soubor Růže z Českého Krumlova. Slavnosti se zúčastnila velká delegace města a turistů z Bechyně,
vedená starostou města Mgr. Jaroslavem Matějkou. Přítomné přivítal pan starosta Fuchs, odpověděl mu pan
starosta Matějka. Za Partnera projektu hovořila paní Elizabeth Ederndorfer, projevy za Hlavního partnera uzavřel
vedoucí projektu Ing. Jan Havelka. Slavnosti se kromě představitelů městaWeitra a účastníků dvou autobusových
turistických výprav z Jižních Čech (Bechyně a České Budějovice) zúčastnila i řada občanů města. Vedoucí
představiteléměstWeitra a Bechyně, zástupci O-KČT Bechyně a členové folklorního souboru pak byli pozváni do
krásného slavnostního sálu radnicekpřijetí a pohoštění.

O týden později se pak v Bechyni konaly slavnosti dvě. Nejprve byla dopoledne přímo u Lužni-
ce, v kouzelném prostředí soutoku říčky Smutné s Lužnicí, pod skalním ostrohem, na kterém stojí Bechyňský
zámek, slavnostně otevřena Stezka celá. Odpoledne pak v prostoráchMuzea turistiky v Široké ulici bylo otevřeno
Informační a řídící středisko projektu"Stezkapodél Lužnicenás spojuje".

Při dopolední slavnosti účastníky přivítal apobavil folklorní souborPrácheňáčekze Strakonic. Hudbaazpěv
souboru se rozléhaly údolím a to vytvořilo přátelskou a veselou atmosféru celého zahájení. Slavnost zahájil
vedoucíprojektu Ing. JanHavelka, který přivítal všechnypřítomnéa jmenovitěpakstarostyměst BechyněaWeitra
a představitele euroregionu Silva Nortica. Poté účastníky v Bechyni přivítal starostaměsta Mgr. JaroslavMatějka,
odpověděl mu starosta města Weitra Fuchs. Dále pak hovořili za rakouskou stranu ředitel agentury Waldviertel
Destination Mag. (CV) Andreas Schwarzinger, za českou stranu pan Ing. František Štangl, místopředseda rady
euroregionu Silva Nortica a zároveň ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a místopředseda KČT
ZdeněkCabalka. Proslovy uzavřel Ing. JanHavelka.Stručně charakterizoval projekt, jeho cíle aočekávanépřínosy a
v závěru poděkoval všem, kteří mu pomáhali projekt vytvořit i těm, kteří pomáhali s přípravami slavnostního
otevření Stezky. Jmenovitě pak poděkoval jednak nejbližším spolupracovnicím, které na projektu pracovaly, to je
Ing. Adrianě Stránské, Bc. Barboře Přechové, Bc. Petře Jiroudkové a Bc. Veronice Lauberové, členům ústředního
sekretariátuKČTa předsedoviodboru KČTBechyněPetru Chaloupkovi a řadědalšíchčlenůBechyňskéhoodboru.

Potom oba starostové přestřihli připravenou pásku a skupina hostů se vydala po přilehlém úseku Stezky.
Oficiální hosté a členové folklorního souboru pak byli pozváni na občerstvení, připravené v historické restauraci
Protivínkananáměstí.

Ve 14 hodin začala hrát hudba folklorního souboru v Široké ulici u Muzea turistiky. Po čtvrthodinovém
programu folklorního souboru pak Ing. Havelka přivítal dalšího významného hosta slavnosti náměstkaministryně
promístní rozvoj pana Ing. JiříhoHoudka. Tenpronesl pozdravnýprojeva poněmvedoucí projektu charakterizoval
vznik, budování a poslání Řídícího a informačního střediska projektu "Stezka podél Lužnice nás spojuje". Pásku ve
dveřích střediska tentokrát přestřihli vedoucí představitelé kolektivů, které celý projekt připravily: Mag. (CV)
AndreasSchwarzingera Ing. JanHavelka.

Potom si nejprve čestní hosté a po nich i ostatní účastníci prohlédli vnitřní vybavení střediska a v novém
promítacím sálku zhlédli dvě krátké prezentace: první byla o Bechyni a druhá ukazovala budování nových částí
Stezky na Bechyňsku a Vltavotýnsku. K provedení a vybavení nových prostorů střediska slyšeli autoři jen slova
chvály.

Ke zvláštnostem, krásám a specifickým parametrům nové Stezky se ještě vícekrát vrátíme. Nyní zbývá již
jen turisty na novou stezku pozvat a plánovanou infrastrukturu Stezky dále rozvíjet podle jejich zájmů, názorů
a připomínek. Tak určitě přijeďte!

Čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka





Pohádkový les 2014 - 31. 5. 2014 Rudolfov
Účastníci Pohádkového lesa se vracejí už jako pořadatelé

Prodaná nevěsta, Rusalka, dokonce symfonický orchestr, ale i dobře známé dětské písničky či atmosféra tábo-
rových ohňů čeká v sobotu na účastníky tradičního Pohádkového lesa v Rudolfově. Na trase najdou celkem
dvacet stanovišť inspirovaných tentokrát českou hudbou.

Vymyslet pro každé z nich hry a soutěže, které mají něco společného se světoznámými hudebními díly či oby-
čejnými popěvky přitom není podle hlavního pořadatele Jiřího Finka nesplnitelný úkol. Spoléhá přitom na
partu zkušených kolegů a jejich fantazii.
„Dají se vymyslet výborné hry. Když jsme se v minulosti zaměřili na technické vynálezy, kdekdo kroutil hlavou
nad tím, jaké vynálezy chceme hravou formou prezentovat i těm nejmladším účastníkům, navíc někde v lese.
Nakonec byla stanoviště plná funkčních modelů a tak zajímavých aktivit, že nadchla nejen děti, ale i jejich
rodiče," vzpomíná Jiří Fink.
Ani letos nemá obavy, že by se děti na trase nudily. „Na některých stanovištích, kam se dá přivést elektřina,
bude i skutečná hudba, máme je ozvučená, bude se tancovat i zpívat, ale třeba prolézat oknem, jak se zpívá
v písničce Kočka leze dírou," naznačoval během posledních příprav. O tom, že pořadatelé umí popustit uzdu
fantazii a nebojí se pustit do zajímavých experimentů, svědčí třeba i hra na lahve od piva, kterou si všichni užijí
na jednom ze stanovišť.
Právě bez nápadů a obětavosti těch, kdo se dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu starají o bezchybný
chod akce, by se Pohádkový les jen těžko letos mohl uskutečnit již pošestnácté. Do role pořadatelů, kteří si celý
den s dětmi trpělivě hrají, se přitom dnes už staví i ti, kteří před lety po trase chodili jako návštěvníci.

Patří mezi ně i student třetího ročníku Gymnázia Jírovcova David Orosz. „Poprvé jsem byl v Pohádkovém lese
asi ve čtyřech letech, pamatuji si na pohádky, hodně dobré byly vynálezy," vzpomíná středoškolák. Jen co povy-
rostl, stal se z něj alespoň zčásti i pořadatel. „Pokaždé jsem pomáhal mamce na stanovišti, třeba jsem měl za
úkol dávat dětem razítka do startovních karet," vzpomíná na začátky v týmu organizátorů.
Za uplynulé roky tak posbíral nezapomenutelné zážitky. “Jednou jsme tamměli živé ovce, které jsme na místo
převáželi tranzitem. Letos budu hrát roli noty v osnově, ale pomáhám i jinak, třeba s nákupem cen pro děti.
Loni jsem zase naverboval mezi pořadatele spolužáky," vybírá David Orosz ze široké palety organizátorských
úkolů.
Pohádkový les každoročně zaštiťuje Klub českých turistů. Nejde přitom o jedinou akci, které se nemusí bát
zúčastnit rodiny s dětmi. „Smyslem Pohádkového lesa je také představit veřejnosti i jiné turistické akce, pozvat
je na nejrůznější společné výlety. V poslední době to byly výpravy například do Jeseníků, do Polabí, Poohří,
letos do Českého středohoří. Program se přitom dá přizpůsobit možnostem účastníků, ať už to jsou malé děti
nebo důchodci. Pokud se rodiny k některému z výletů přidají, většinou zůstávají a účastní se i dalších,"
pochvaluje si Jiří Fink.

Autor: Hana Svítilová, Českobudějovický deník 31.5.2014

Foto: Deník/Jaroslav Sýbek



Nejjižnější bod České republiky už teď najdou turisté bez problémů

U hraničního přechodu Radvanov/Rading (ČR/A), určeného pouze pro pěší turisty, cykloturisty či lyžaře,
najdemenejjižnější bod ČR.Dlouho to zde bylo pro nás nepřístupnéa zakázané pohraniční pásmo, a tudížnebyla
možnost toto místo navštívit. Po roce 1990 se vše změnilo. Od té doby bylo otevřeno 8 hraničních přechodůmezi
Českou republikou aRakouskem ,tímto námbylo umožněnopoznávat více tyto pohraničníoblasti.

roce 2010 byla vybudována příhraniční turistická stezka pro pěší, cyklisty i lyžaře k tomuto hraničnímu
přechodu. Stezka kopíruje staré historické cesty. Ke zmíněnému místu se dostaneme pěší trasou po MTZ od
Studánek či ŽTZ přímo zVyššíhoBrodunebopo cyklotrase.V samotnémmístěnajdeme vybudovanáodpočívadla,
stojany na kola a informační tabule. Donedávna zde byl pouze odkaz na vzdálený 300 m nejjižnější bod ČR a
vyznačena turistická odbočka. Vlastní označení vždy dlouho nevydrželo. Od 10.5.2014 nelze toto místo
přehlédnout nebominout. MÚ Vyšší Brod zde nechal instalovat pamětní kámen. Kámen, který je zde umístěn, je
původní, vyšebrodský,možná z Kozince, kde se lámal. Údajně sloužil jako překlad na staré lávce. Váží 1,5 tuny a je
vysoký 2,5 metru. Je vztyčen na okraji lesa u Hraničního potoka. Jeho usazení by se neobešlo bez pochopení
hospodářů z rakouské strany, kteří povolili vjezd těžké techniky na svoje pozemky. Smyšlenkouupravit toto místo
přišli pracovníciMěstského kulturního střediska zVyššíhoBrodupod vedenímpana KarlaTrojáka.

ího odhalení se zúčastnili zástupci MÚ Vyšší Brod, místostarostka H. Straková, tvůrce myšlenky
z Městského kulturního zařízení Vyšší Brod K. Straka, zástupce Euroregionu Romana Sandravetz a převor
Vyšebrodského kláštera Justin Berka, který pamětní kámen požehnal. Této slavnostní akce se zúčastnilo 250
turistůz RakouskačiČeské republiky.

ří totomísto navštíví, je zdeumístěnaturistická schránka spamětnímrazítkem.
Při návštěvě tohoto místa určitě nezapomeňte navštívit Vyšebrodský klášter, který v hlavní turistické sezóně

opět bude vystavovat poklady ze svých sbírek. Bude zde k vidění unikátní Závišův kříž, Řád zlatého rouna Viléma
z Rožmberka, Vokův sakrální prsten a vzácná volební truhla. Návštěvníky letos čeká na jedné z prohlídkových tras
ještě další novinka, a to výklad ke čtyřem obrazům barokních mistrů Jana Kupeckého a Petra Brandla. V klášterní
obrazárně visí na 150 obrazů, ve sbírkách jich má klášter ke čtyřem stům. Kromě nově vystavených exponátů,
představení speciálních témat a Závišova kříže jsou součástí různých prohlídkových tras i multimediální expozice
Průzkum hrobky rodu Rožmberků, opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, galerie gotického umění, obrazová
galerie či vyšebrodskáklášterní knihovna.

V

Slavnostn

Proturisty, kte

Franc Jiří



.

České Budějovice: v sobotu 3. 5. 2014 před Turistickýma mapovým centrem na náměstí Př. Otakara II. proběhlo Otevření
turistické sezóny v jižních Čechách. Pro účastníky byl připraven bohatý program: Turistický pochod „Osvobození“,
cykloturistika -6. ročníkŠvejkovycyklo60ky,vandrovánípoměstěsvandrovní knihou, jízdanakoloběžkáchokoloSamsonovy
kašny atd. Odpoledne proběhlo vyhodnocení všech soutěží. Pořadateli byli: Město České Budějovice, Klub českých turistů,
JCCR Č. Budějovice, Pohádkové království, KOH-I-NOOR, Český svaz rekreačního sportu, CR JHK, OZP, SK Pedagog a Česká
asociacesportuprovšechny.

Franc Jiří

22. or čník otevření turistické sezóny v jižních Čechách

6. 5. 2014 Štěchovice
Slavnostní znovuotevření vyznačení první značené turistické cesty Klubu českých turistů,

která byla původně vyznačena 11. května 1889
Klub českých turistů a Rada značení ÚV KČT pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Mgr. Věry Jourové, hejtmana
Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka a starosty Městyse Štěchovice Miloše Čapka připravili u příležitosti 125. výročí
vyznačení první značené turistické cesty Klubu českých turistů (původně byla vyznačena 11. května 1889 a vedla od
Štěchovic ke Svatojánským proudům) slavnostní znovuotevření této trasy. Nyní je trasa vyznačena původními historickými
značkami, vybavena replikami směrových tabulek a jsou zde panely popisující její vznik a další historická fakta. Slavnostního
otevření 6. 5. 2014 ve 13hodin se zúčastnilo přes 100účastníkůa dále VIPhosté:náměstekministryněMMRČRprocestovní
ruch , senátor Ing. Petr Bratský, starosta Městyse Štěchovice Miloš Čapek, místopředseda KČT Zdeněk
Cabalka . Celá tato turistickáakce se těšila velkému zájmu sdělovacích prostředků –ČT1 reportáž v hlavní zpravodajské relaci
a ČT 1 studio 6 hosté Ing. I. Pres, O. Veselý, ČT24 přímý vstup z místa, Český rozhlas Radiožurnál –přímý vstup do vysílání
zmísta, ČeskýrozhlasPlus–rannívysílání - přímý vstup, TelevizeBarrandov aPrima taktéž uvedy tutoakcive svémvysílání.

Ing. Jiří Houdek



21.6.2014 Šumavské putování

24. ročník tradičního turistického pochodu IVV se konal 21. 6. 2014 ve Volarech. Jedná se o jeden z prvních
pochodů IVV pořádaných KČT v ČR. Tradičně byl vzorně připraven – vedoucím akce Bc. R. Skotnicou a kolektivem
z KČT Volary. Zázemí poskytl MÚ Volary ve společenské místnosti, kde bylo pro účastníky zajištěno občerstvení,
řádně označen start a cíl akce, nechyběla ani slavnostní výzdoba- vlajka KČT a IVV. V prostorách startu bylavýstava
fotografií z činnosti odboru KČT Volary. Na trasách byly živé kontroly s občerstvením a trasy byly řádně označeny.
Navíc každý z účastníků dostal mapku, takže nebylo jak zabloudit. Akci také přálo počasí. Účastníci semohli vydat
na pěší trasy 10-30 km,či cyklotrasy 30-50 km. Novinkou bylo tentokráte zařazení 5 km trasy pro rodiče s dětmi.
Škoda jen, žedoVolar je dosti obtížné dopravní spojení .

Franc Jiří

Mozaikový Boží hrob

Na velikonoční Bílou sobotu uskutečnil KČT Č. Budějovice zajímavou vycházku
, kterouvedl ing. J. Peltan, snázvem

Sešli jsme se v hale nádraží ČD; byli tam ještě účastníci „konkurenční vycházky“ na Pochod Blanským Lesem.
Osobním vlakem v 8.08 hod. jsme dojeli do nedaleké Nové Vsi. Od nádraží jsme šli nejprve po úzkých asfaltkách
přes Borovnici do Heřmaně. Prohlédli jsme si selské usedlosti vzniklé po parcelaci klášterního dvory Lhotka na
základě Raabovy pozemkové reformy r. 1787 a netradiční pomník padlým z 1. sv. války - mohylu vybudovanou
Josefem Krátkým v r. 1921. Zde jsme si chvilku oddechli a odlovili geokeš. Prudce jsme sešli do klikatého kaňonu,
díky suchu po kamenech snadnopřebrodili Zborovský potok a po stezceDoudlebských kaplanů vysekanéve skále
pokračovali kolem chat proti prouduMalše. Za chatami se stezka opět zaryla do skal. Nakoukli jsme do opuštěné
průzkumné štoly pro stavbu přehrady a v malém údolíčku lovili další geokeš u téměř suchého Doudlebského
vodopádu. Po stezce jsme překonali několik skal nad vodou a nakonec vystoupali do strmé stráně za hřbitovem
v Doudlebech. Ochotná kostelnice námobrovskýmklíčemotevřela kostel sv. Vincence amístní historik a kronikář
Jan Šimánek nám povyprávěl nejen o zdejším unikátu – u příležitosti velikonoc instalovanémmozaikovém božím
hrobu od firmy Zbytek z Olomouce, nýbrž i dalších zajímavostech kostela. Prohlédli jsme si nejen zázračný obraz
DoudlebskéMadony, oltář s chybějícími ukradenými andělíčky, originál kamenné Piety, náhrobníky za zpovědnicí,
středověkou křtitelnici, ale zejména středověké fresky v sakristii. Většina účastníků vyrazila přes Čapkův most a
Straňany na zastávku autobusu, aby stihli brzký odjezd. Jen ve čtyřech jsme došli kolem polního letiště, samoty
Vurm, ovčína, přes Plavnici do Kamenného Újezda. Zde jsme za zemědělským areálem odlovili třetí geokeš a
navštívili restauraci, která v sobotu bohužel nevaří. Domů jsme jeli autobusem.Ušli jsme 13 km, většina jen ,
převážněmimo značené trasy.
Byl krásný jarní den, trochu pršelo ažnavečerponávratu domů.

19. dubna 2014
.

7 km

z cyklu Kolem
Budějovic MozaikovýBožíhrob

Ing. Jiří Peltan



NA ZÁVĚR JAKO OBVYKLE PŘIDÁVÁME POZVÁNKU NA NEJBLIŽŠÍ TURISTICKÉ AKCE V JIŽNÍCH ČECHÁCH

10. 8. - Poznávání památek za letních úplňků - České Budějovice (OS Pohádkové království)
15. - 17. 8. - Víkend IVV v milevském kraji (KČT Milevsko)
16. 8. - Přes dva mosty - Milevsko (KČT Milevsko)
17. 8. Setkání na trati - Červená n. Vlt. (KČT Milevsko)
21. - 23. 8. - Krajem pětilisté růže - Třeboň (KČT START Č. Krumlov)
6. 9. - Bechyňská osma - Bechyně (KČT Bechyně)
6. 9. - Cesta k Protivínu - Protivín (TJ Slavoj Protivín)
6. - 14. 9. - Dny evropského dědictví - Č. Krumlov (Infocentrum Č. Krumlov)
9. 9. - Poznávání památek za letních úplňků - České Budějovice (OS Pohádkové království)
13. 9. - Českou Kanadou na kole - Slavonice (Agentura Slavonicko)
14. 9. - Vystup na svůj vrchol - Kluk (Blanský les) (OV KČT Jižní Čechy)
20. 9. - Krčínův labyrint - Veselí n. Luž. (TJ Lokomotiva Veselí n. Luž.)
20. 9. - Rodeo-mistrovství ČR - Hoslovice (Odbor hipoturistiky KČT)
28. 9. - Svatováclavský výšlap - Mladá Vožice (KČT Tábor a Klub CK Ml. Vožice)
28. 9. - Vystup na svůj vrchol - Kleť (Blanský les) (OV KČT Jižní Čechy)
28. 9. - 28. 10. - Měsíc rozhleden (OS Pohádkové království)
4. 10. - Zamykání Lužnice - Suchdol n. Luž. (Vodácký klub Suchdol n. L.)
4. 10. - Od Tábora až k nám - Tábor (KČT Tábor)
5. 10. - Podzimní krajinou - Římov (KČT Turista Č. Budějovice)
10. - 11. 10. - Krumlovský vodácký maraton - Č. Krumlov (Infocentrum Č. Krumlov)

Více informací o uvedených akcích získáte od pořadatelů nebo na webu OV KČT Jižní Čechy:
mujweb.cz/kct-jck

Zahájení cyklosezóny a otevření nové cyklostezky
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