
Milí přátelé,
začal nám další rok a na jeho počátku za Vámi přicházíme s již 16. vydáním elektronického čtvrtletníku
naší oblasti KČT Jižní Čechy. Ta v této podobě má za sebou již 11letou existenci, a tak je za čím se
ohlížet. Historie turistiky, jednotlivých odborů a různou podobou jihočeské oblasti, je ale pochopitelně
mnohemstarší.
A doufáme, že i budoucnost bude nejméně stejně tak dlouhá a že nejen díky práci “vedení” oblasti, ale
zejména obětavé práci členů jednotlivých odborů, kteří akce připravují veskrze bez nároku na jakýkoli
honorář (pokud za honorář nebudeme považovat jejich spokojenost s tím, že se jejich akce účastníkům
líbila), se i v budoucnu dočkáme ještě více akcí, než doposud. A to přesto, že členská základna leckde
stárne a tahounů ubývá. Potěšující je totiž, že zájem o dění a činnost v turistice se dědí a do odborů
přichází nemálo mladých, energií a nápady nabitých lidí. Když se pak jejich elán a nápady podaří dát
dohromadyse zkušenostmi těch starších, je to radost a dává to optimismus.Ale už dost teorizování.
Protože se i tentokrát sešlo opravduhodněpříspěvků, tak se bez dalších řečí do nich pustíme.

P.S. Nejen náš živý redakční tým postihly teď různé choroby, ale i můj počítač, na kterém Zpravodaj
vytvářím (počítačoví doktoři mu vyslovili věru neradostnou diagnózu). Učím se s ním žít takovým, jak ho
aspoňna časzalátali, tak něcobudemožnáméněuhlazenénež dřív. Čímžse za to předemomlouvám.

Za dvoučlenný redakční tým Karel Charvát

už

Z činnosti KČT Turista České Budějovice
28. prosince 2014 jsme uskutečnili vycházku z cyklu Betlémy s názvem
Sešli jsme se v hale nádraží ČD a rychlíkem č. 1243 v 7.10 hod. dojeli do Příbrami. Prohlédli jsme si
křižování vlaků. Po žluté značce přešli lávku přes kolejiště a stoupali vilovou čtvrtí do Březových Hor.
Kostelík sv. Prokopa byl otevřený, připravovali zde mši, a tak jsme si prohlédli pravoslavný ikonostas.
V kostele sv. Vojtěcha probíhala mše, a tak jsme si mohli uvnitř prohlédnout jen betlém. Zvenku jsme si
prohlédli nádhernou budovu Ševčínského dolu, u šachty Marie desky připomínající 319 obětí důlního
požáru 31.5.1892. Sídlišti jsme prošli k Březohorskému hřbitovu, kde jsme si prohlédli hromadné hroby
amonumentální litinový zelený pylon obětí požáru. Unikátní železné vodní kolo nadole Drkolnov nebylo
přístupné, jen z hlubin stoupala vodní pára. Prošli jsme okrajem dalšího sídliště, stoupání lesoparkem
Padák jsme vynechali a po obejití rybníka Kaňka prudce stoupali alejí na Svatou Horu. Zde jsme si
prohlédli poutní areál včetně kostela s oltáři ze stříbra a betlémem, výstavy betlémů v infocentru
i Mníšecké kapli, památnýdub sv. Václava a poseděli v cukrárně. Příkře jsmesestoupili doměsta, cestou
míjeli pomníky Dr. Josefa Theurera, Aloise Jiráska a generála Tesaříka a v zámečku Ernestinum si
prohlédli další výstavu betlémů.Kostel sv. Jakuba staršího byl zavřený. Poslední betlém jsmesi prohlédli
na náměstí. Další kilometr jsme nachodili při hledání dobře utajené restaurace Šalanda, asi jediné
v neděli otevřené. Z ní jsme směřovali nejkratší cestou na nádraží. Zpáteční cestu jsme absolvovali
rychlíkemč. 1242 v16.59 hod.
10 turistů včetně vedoucího ušlo celkem 14 km. Vedoucí cestou odlovil 6 geokeší. Bylo polojasno, mráz
kolem -5°C, silný ledový vítr, na Svaté Hoře chvilku zasvitlo ledové sluníčko. Na pěšinách bylo bláto
umrzlé i roztáté, na kratších zastíněných úsecích sem tam i led, ale naštěstí to příliš neklouzalo. Strávili
jsmepříjemný sváteční den.

"Příbramské betlémy".

Ing. Jiří Peltan

Jeden z vystavovaných betlémů Ú astníci výletu za příbramskými betlémyč



Silvestrovský výstup na Mehelník
Tradiční turistickou akci uspořádal KČT Otava Písek ve spolupráci s Junákem Písek (konkrétně 12.

oddíl – 1. středisko Šipka, 2. středisko Oheň života, 3. středisko Stínadla). Dále pomáhali p. Bláha,
p. Bican. Na vrcholu p. Ing. V. Ondruška prodával mapy KČT. Účastníci zde dostali pamětní list,
sušenku, teplý čaj. Dále zdebylamožnost u ohněopéct špekáčky a trochu seohřát.

Akcipodpořili ČD, p.Oleg Ehrenberger z Prahy – reality a správa nemovitostí, ČUSgrantový program,
LesyměstaPísku.

V uvedený den do 13:30 hodin dle evidence vystoupilo na vrchol 1511 turistů. Přijeli účastníci ze 70
míst České republiky. Nejvzdálenější účastnicí byla Marie Stier z Brazílie (v současnosti studentka na
výměnném pobytu v Písku), dále účastníci z Německa , Indie, Slovenské republiky. Nejmladší účastnicí
byla E. Chytrá (ročník narození 2014), nejstarší MUDr. O. Brůha (ročník narození 1929), nejvzdálenější
z ČR byla K. Klišiková z Kunovic u Uherského Hradiště. Všem vyhodnoceným hlavní organizátorka
p.H. Tomanovápředalamalé dárky.

Z podkladů H. Tomanové
zapsal Franc Jiří



První turistickou akcí roku 2015pořádanouKČTLitoměřice byl novoroční výstup naRadobýl, zároveň
to byla první významnáakce KČT -pěší turistikyuskutečněná v roce 2015.
Výstup má za sebou velkou tradici, v roce 1965 byl zařazen mezi organizované akce KČT. Počet
účastníků postupně lety narůstal od cca padesáti do stovek. Ponejprve společnémodchodu sepro velký
počet účastníků začalo na Radobýl chodit průběžně, výbor KČT každoročně pak vítal na úpatí
přicházející a předával jim pamětní listy.Od této doby byl počet příchozích evidován a každý rok narůstal.
Vliv na účast má i počasí. Akce nebyla přesto po celá léta ani jednou přerušena, vždy milovníky
novoročního pohybupřilákal krásnývýhled naČeské středohoří a pospolitost setkávání při vítání nového
roku se stávala se postupně jakousi tradicí. Poslední léta chodívalo vprůměru 450návštěvníků.

Letošní padesátý výstup jsme chtěli pojmout slavnostně, proto jsme požádali o zařazení mezi
VýznamnéakceKČTaouvedení do celostátníhoKalendáře akcí roku 2015.
I přes ranní nepřízeň počasí se začali trousit již od deváté hodiny první návštěvníci a do jedenácti hodin
jsme rozdali připravené očíslované pamětní listy (600ks), turistické nálepky i známky. Další a další
návštěvníky jsme vítali již jen slovem a ubezpečením, že v IC Litoměřice budou dotištěny jak
novoročenky, tak známky i nálepky.
Přítomní semohli občerstvit čajem, děti obdrželysušenky abylamožnost si zakoupit i svařák.
Ještě v 15 hod. byli na vrcholku návštěvníci. Dle odhadu (střízlivého) se výstupu zúčastnila více než
tisícovka lidí a to nejen změsta a okolí, ale i z celého kraje.
Pozvání občanů na naši akci bylo uveřejněno v Litoměřickém deníku, Litoměřicko24, odesláno všem
odborům KČT v Ústeckém kraji, pozvání vystaveno v IC Litoměřice a vytištěno na plakátech akcí města.
Dále byli pozváni zástupciústředí KČTaoblastního výboruKČTÚsteckýkraj.
Zajištěn byl úklid a zdravotní službaprvní pomoci, občerstvení, pozván tisk.
Deset členů KČT na úpatí prodávalo známky, vítalo účastníky a rozdávalo pamětní listy od 9 do12,30
hod.
VšemámezdokumentovánoDeníkemLitoměřicka anaweb kameře Litoměřickem24.
Akce se uskutečnila za podpory dotace - 5000Kč z ústředí KČTvPraze a 2000Kč z oblastiKČTÚstecký
kraj. Toto nám zajistilo možnost vytištění krásných pamětních listů, díky dotaci jsme mohli lidem
nabídnout turistické známkya nálepky.

Pro zdařilost akce jsme snad udělali vše, co se dalo.Organizace nebyla pro nás vůbec jednoduchá
aměla i svá úskalí.
Odměnou nám byla spokojenost přítomných, dobrá nálada všech, úchvatný a nevšední zimní výhled
zRadobýlu naČeské středohoří a nakonec i sluníčko, které na nás kolempolednemávalo.
Aakce splnila hlavně to nejdůležitější, nadšení pro turistiku a velkou propagaci KČT.

Jana Wünschová - předsedkyně KČT Litoměříce, Jiří Franc - předseda sekce pěší turistiky PR KČT,
zástupce naakci za ústředí KČT.

Novoro ní výstup na Radobýl - významná akce KČTč



Novoro ní výstup na Kleťč

Novoro ní výstup na Strá e - z innosti KČT Lheniceč čž

Odbor KČT Lhenicemá46 členů, v průběhu roku pořádá tradiční oddílové turistické akce.Dále jednotlivé
výlety, které plánují operativně měsíčně, v létě týdenní pobytový pobyt pro členy a v zimě v obci pořádají
tradičníCountry bál.Odbor spolupracuje sTJ Sokol Netolice - odbor turistika.

Turisté z Lhenic mají velkou nevýhodu. O víkendech zde není dopravní spojení. Z toho plyne, že se
musí vždy dopravit auty např. k žst. Chroboly či do Prachatic a odtud mohou teprve použít vlakové
spojení. Mají odměstyse pronajatou klubovnu, o kterou se starají a udržují ji.

Jedné z tradičních akcí -Novoročního výstupunaStráž - se zúčastňuje na 300pochodníků.

Franc Jiří



Zřícenina hradu Orlík u Humpolce s rozhlednou
V prostředí romantické zříceniny uvidíte a zažijete mnohé. Co vás tu čeká? Zachovaná hranolová věž, druhá
hradní brána, bašta, zbytky opevnění a podsklepených paláců a černá hradní kuchyně, v níž byla
rekonstruovánachlebovápec.V roce2014zde byla otevřena rozhledna, kteránabízí krásnévýhledy.
Prohlídka hradu je . V pokladně hradu si můžete zakoupit jednoduchého průvodce
hradem, který vás zavede podle jednoduché navigace na ta nejzajímavější místa, kam by běžného
návštěvníkamožná ani nenapadlo zavítat, a představí vám, co vlastně ty romantické zbytky starých zdí byly
apředstavovaly v doběsvé největší slávy.

V horním patře provozního objektu vzniklo . Expozice vás provede nejen slovem i obrazem
, ale představí vám také především o oblasti kachlářského umění

středověku, odhalí vám technologie a předměty používané k výrobě rekonstrukcí
, které vznikají na Orlíku, dále zde naleznete architektonické kamenické články nebo

autentický mohutný trám ze stropu přihehlého hradního objektu datovaný před rok 1376.

Na podzim roku 2014 byla na hradě otevřena , která je vloženou ocelovou konstrukcí do
hradní věže a slibuje okolo Humpolce. Seshora uvidíte dominantu Posázaví
Melechov, z druhé strany částečně a ze vzdálenějších kopců Stražiště a za dobré viditelnosti
také

počátky hradu spadají do poslední třetiny 14. století. První písemná zpráva, která by se
mohla vztahovat k hradu Humpolci, pochází z roku a se zde poprvé píše sezením na
Humpolci. 2. září 1496 bylo panství prodáno . Za Trčků z Lípy probíhaly nové změny
interiérů i exteriérů. V polovině 16. stol. se však majitelé dostávají do finančních problémů a tak je opevnění
dále řešeno pouze lacinými úpravami stávajících objektů. Hradní stavba je nově přejmenována na Orlík.
Roku 1559 se Zdeněk Trčka z Lípy poprvé píše sezením na Orlíku nad Humpolcem. Na konci 16. století se
hrad dostal do držení . Panstvo však sídlilo na Herálci a Orlík začal pustnout.
V 17. století, a zvláště za 30leté války, chybí o hradě jakékoliv zprávy, pravděpodobně byl pobořen a užíván
k hospodářským účelům. Roku 1708 je hrad uváděn jako pustý zámek Orlík s dobře zachovalými zdmi, sídlil
zde však pouzemyslivec.

volná bez průvodce

hradní muzeum
historií hradu archeologické nálezy

středověkých
kachlových kamen

nová rozhledna
nádherné pohledy do kraje

Křemešník
Blaník.

Z historie hradu:
1399 Jindřich z Dubé

Janu Trčkovi z Lípy

Kryštofa Karla z Roupova



Zachované hradní stavby:

Hlavní věž

Starý palác

Hradní kuchyně

Nový palác a bastion

Zajímavosti:

Naučná stezka Březina

- severní, nejsnáze napadnutelnou stranu i starou vstupní bránu chránila nakoso postavená
čtverhranná věž o základně 5,5 metru. Byla dutá a vysoká asi 25 metrů. Chodilo se do ní po dřevěném
můstku zprotilehlého starého paláce.Můstekmohli obránci v doběnebezpečí odstranit a tím se věžstala
nepřístupnou.

- tvořil jižní a západní část jádra. Zřejmě se skládal ze třech prostor určených k obývání
a z podkroví. Podle nálezů byly interiéry vybaveny několika kachlovými kamny, které prostory vyhřívaly.
Součástí paláce se stala později i malá kaple. Brána a bašta - Druhá brána a bašta jsou součástí
opevnění, které vzniklo někdy v první polovině 15. století za pánů z Leskovce. Dnes jsou tyto dvě stavby
jedny z nejzachovalejších na celém hradě. Na bráně je dobře patrné, že vstup do ní chránil malý
dvojkladkový padací most a dvojice vrat. Boční branka pak vedla do prostoru před věží, původně zřejmě
chráněného parkánem. Bašta je pak hezkou ukázkou opevňovací techniky z poloviny 15. století.

- stavba poblíž první brány byla původně baštou, v které Leskovcové nebo Trčkové
zřídili hradní kuchyni. V roce 1996 zde archeologický výzkum nalezl zbytky chlebové pece, otevřené
ohniště a rožniště (chlebovápec byla později obnovenáa je dnes funkční).

- v severní části areálu vznikl v 16. století nový renesanční palác s přilehlým
bastionem, jenž chránil hlavní vstup do hradu. Z celého nového komplexu se do dnešních dnů

dochovalo obvodové zdivo. Jsou v něm patrné některé okenní otvory a kapsy po stropních trámech.

Rekonstuovaná chlebová pec, opravená studna v podhradí Orlíka, za zhlédnutí stojí i novodobá funkční
replika středověké keramické pece. Okolo hradu prochází - jednotlivá
zastavení k historiiHumpolecka, přírodnímzajímavostem.

Na hrad a rozhlednu se dostanete po ŽTZ z Humpolce (okružní trasa), nebo lze při cestě autem odbočit
z hlavní silnice Humpolec – Havlíčkův Brod v obci Rozkoš na parkoviště k lesu. Dále pěšky nenáročnou
lesní cestou na vrchol cca 1 km.Vše je vyznačeno.
Provozovatelem je společnost :

CASTRUM o.p.s. , Hradská 818, 396 01 Humpolec
Tel.: 723 735 062 ,777 347 511, , Email:info@hrad-orlik.czwww.hrad-orlik.cz



Turisté hodnotí svou činnost

Praha, 26. ledna 2015: Oblasti Klubu českých turistů připravují konference, kde turisté zhodnotí svou
dosavadní činnost.

Členské schůze základních článků odborů Klubu českých turistů jsou o hodnocení úspěšnosti
minulého roku a přípravy na daný rok,

čtyři novoroční dobré skutky:

Klub českých turistů je jedním z nejstarších českých spolků, který nepřetržitě působí od roku 1888.
V jeho začátcích působily takové osobnosti jako Vojta Náprstek či Jiří Guth – Jarkovský. Od roku
1889 klub vytváří a udržuje turistické značené trasy, jejichž systém a stav nám závidí celá Evropa.
V posledních letech klub udržuje také značení cyklotras, tras pro turistiku na koni, lyžařských

běžeckých tras a tras pro vozíčkáře. Celková délka udržovaných značených tras již přesáhla 80 tis.
km, což je dvojnásobná délka rovníku. Kromě údržby turistického značení klub pečuje o řadu

horských turistických chat, organizuje turistické akce pro veřejnost a vydává časopis TURISTA nebo
Obrazový atlas turistických cílů. Klub má zastoupení ve všech krajích ČR a v řadě měst a obcí.

Vstupem do řad 33.000 členů Klubu českých turistů nejen podpoříte českou turistiku a cestovní ruch,
ale získáte možnost trávit volný čas v přírodě s partou turistů, odreagovat se od všedních starostí
a udělat tak hodně dobrého pro své zdraví a dobrou náladu. Více podrobností o Klubu českých

turistů je na webu .

řekl Ing. Mojmír Nováček, generální sekretář Klubu českých
turistů.

V období kolem Nového roku a Tří králů se konají na 50 místech ČR akce „Novoroční čtyřlístek“. Do
těchto akcí je řada z nich zařazena a plní

1. – překonej svou pohodlnost a udělej něco pro sebe.
2. – udělej radost někomu ze svých bližních tím, že jej vezmeš

s sebou.
3. – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.

4. – částkou 20 Kč a výše přispěješ na konto, vyhlášené KČT na podporu
aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané prostředky budou využity na

vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře.
V únoru a březnu turisté v jednotlivých krajích připravují jednání, kde zhodnotí nejen svoje

uskutečněné turistické akce, ale také především podporu krajů, které pomáhají přispívat na obnovu
turistického značení.

Krajská zastoupení Klubu českých turistů již připravují významné turistické akce, mezi které patří:
, nebo
, který se

uskuteční od 10. - 12. dubna 2015 ve Zlíně. Účelem festivalu bude propagace organizované turistiky
Klubem českých turistů. Festival bude přehlídkou vybraných amatérských filmů a fotografií

pořízených členy Klubu českých turistů s tématickým zaměřením na děj ze života Klubu. Program
festivalu bude uspořádán tak, aby byl zároveň součástí inspiračního jarního zahájení turistické
sezóny roku 2015. Další významnou akcí je zahájení roku Evropských pochodů „

Tyto pochody budou probíhat od září 2015 do září 2016 ve všech částech Evropy. Jednání
turistů završí , která se bude konat 28. března
2015 ve Slovanském domě v Praze a bude věnována 25 letům od obnovy Klubu českých turistů

v roce 1990.

Tisková zpráva KČT 26. ledna 2015

Jdi na Nový rok na výlet
Pozvi někoho ze svého okolí

Poznej kus přírody
Přispěj potřebným

„Oslava 120 let vybudování první turistické chaty u propasti Macocha (1895)“
3. ročník Festivalu amatérských turistických filmů a elektronických fotografií“

EURORANDO
2016“.

„Celostátní konference Klubu českých turistů“

„

www.kct.cz

f

Foto: archiv K TČ



Výroční členská schůze KČT Milevsko
20. 1. 2015 se konala výroční členská schůze odboru KČT Milevsko. Odbor má k 1. 1. 2015 72 členů,
po celý rok připravuje řadu vycházek a organizuje tři turistické pochody pro veřejnost. Pořádá besedy
spojené s promítánímze zajímavýchmíst Evropy. Vyvrcholenímčinnosti je vždy týdenní letní poznávací
pobyt, který je přizpůsoben programem pro všechny účastníky – seniory i ty mladší. Pro seniory Ing.
Lesák pořádá řadu výletů, které jsou určeny jak pro seniory z KČT, tak i ostatní seniory z města. Tento

ěsto Milevsko. Členové odboru se každý rok umísťují na předních místech
v soutěži Turisté přírodě a kulturnímpamátkám .
Letošní výroční členská schůze byla spojena s předáním ocenění zasloužilým členům. Odbor oslavil
95. výročí založení.
Zároveňbyl zvolen novývýbor / potvrzen / na další volební období.

program podporuje m

8. 2. 2015 výroční členská schůze KČT J. Hradec
Výroční členská schůze turistů se uskutečnila v pěkném prostředí konferenční místnosti Muzea
Jindřichohradecka. Odbor má 48 členů, v průběhu roku uskutečnil 42 akcí, z toho 3 cyklo a jeden
autobusový zájezd. V létě vždy pořádají týdenní pobytový zájezd - v roce 2014 Vsetínsko. Zúčastňují se
též tradičních turistických akcíDP“Poslední puchýř“, pochodPraha Prčice, Výstup na Javořici…
Na okrese je 787 km značených turistických cest, o které se stará 11 značkařů. V roce 2014 odpracovali
při této činnosti 1126hodin. I na tento rokmají jindřichohradečtí turisté připravenbohatý program.
Delegátemna krajskou konferenci byl zvolen p. Z. Konopiský.

–

25. 1. 2015 se konala výroční členská schůze odboru KČT Č. Krumlov. Na jednání byl přítomen
zástupce města Č. Krumlov - místostarosta Ing. J. Herman, zástupce VV KČT JčK J. Franc, dále jako
host Ing. J. Peltan z KČT TJTurista Č.Budějovice.
Odbor má k 1. 1. 2015 450 členů, z toho 48 členů TOM. Po celý rok připravuje řadu akcí. Celkem bylo
v průběhu roku 2014 uskutečněno 240 akcí, na pěších akcích ušli 51 210 km, cyklo akce 8148 km, lyže 0
- pro Organizují tradiční DEP „Krajem pětilisté růže“, pořádají besedy spojené
s promítáním, turistické zábavy, týdenní ávací pobyty, které jsou přizpůsobeny programem pro
všechny účastníky – seniory i ty mladší. V průběhu jednání se uskutečnilo uvítání nových členů ČT
a slavnostní předání průkazů KČT, taktéž proběhlo ocenění nejaktivnějších členů odboru. Turisté
z Č. Krumlova pamatují i na ostatní: poskytli dar 5000 Kč na Prachaticích, 5000Kč na
obnovu chaty Libušín. Zapojují se do akce Novoroční čtyřlístek, jejíž výtěžek slouží k výstavbě nových
tras pro vozíčkáře. Turisty podporuje město Č. Krumlov – zejména finančním příspěvkem na údržbu
budovy vhistorickémcentruČ.Krumlova, kde klub másvoje sídlo.
Více o jejich činnosti naleznete na: www.krumlov-net.cz/kct

pozn
K

provoz Hospicu v

nedostatek sněhu.

Franc Jiří

Výroční členská schůze KČT Start Č. Krumlov



Foto z výro ní členské schůze KČT Start Č. Krumlovč

Foto z innosti KČT Start Č. Krumlovč

V Dolomitech U rozhl. Borůvka v Žel. horách Třeboňskem na kole

Splouvání Vltavy na raftech Zimní výstup na Kleť

Rozhledna Hýlačka na Větrovech u Tábora - aktuální informace
Navazuji na informace zveřejněné v minulém čísle Zpravodaje. Připomenu znovu
stručně vývoj dění.
Celodřevěná rozhledna, kterou nechali táborští turisté vybudovat v roce 1920 na 525m
vysokém návrší zvaném Hýlačka v obci Větrovy, asi 3 km jižně od středu města
Tábora, po 92 letech podlehla na Nový rok 2012 požáru. Příčina nebyla zjištěna. Od té
doby začal KČTTábor intenzivně jednat o jejímobnovení, vypsal veřejnousbírku, která
vynesla 580 tisíc Kč, jednal s úřady. Zastupitelstva Jihočeského kraje i města Tábora
schválila poskytnutí dotace shodně po 2,5 milionu Kč, další peníze získali turisté
z pojistky - pro splnění podmínek pojišťovny bylo ale nutno uzavřít smlouvu se
zhotovitelem do 3 let od pojistné události, tedy do 31. 12. 2014. Proběhla 2 kola
výběrových řízení, protože v 1. kole všechny nabídky převyšovaly finanční možnosti
klubu. Mezitím byl tedy upraven projekt a následně ve 2. kole již 2 firmy nabídly
akceptovatelnou cenu - nepřevyšující 7 milionů Kč. Vítěznou se stala firma Lemonta
s. r. o. zeSokolovaa 18. 12. 2014 sníKČTTábor uzavřel smlouvu.
Aktuální stav k 28. 2. 2015 je takový, že firma si již ve svých prostorech připravuje
konstrukci rozhledny a na Větrovech začala s přípravou staveniště. Nejprve přišla na
řadu likvidace kamenného soklu původní rozhledny. Budou následovat terénní úpravy
a další nezbytné práce - přívod vodovodu, atd. Nová rozhledna by měla stát
v červenci. Samozřejměbudu dění naHýlačcedál průběžně sledovat.

K. Charvát





I v letošním roce bude pokračovat akce z loňského roku – sleva na nákup slevových aplikací
pro In Karty Českých drah.

České dráhy poskytují slevu na jednoroční aplikace IN25, IN50 a IN SENIOR.

Sleva bude poskytována na pokladnách ČD v nejbližší době.

Přehled jednotlivých možností

Plné znění přílohy smlouvy je na konci článku.

aplikace 1 rok 1 rok
sleva KČT 3 roky 3 roky

sleva KČT
IN 25 cestující 15-26 let, sleva na jízdné 25 % 250 Kč -- 490 Kč --
IN 25 cestující od 26 let, sleva na jízdné 25 % 450 Kč 350 Kč 990 Kč --
IN 50 cestující 15-26 let, sleva na jízdné 50 % 1490 Kč -- 3990 Kč --
IN 50 cestující od 26 let, sleva na jízdné 50 % 2990 Kč 2699 Kč 8490 Kč --
IN 50 důchodce od 60 let, sleva na jízdné 50 % 550 Kč 390 Kč 1490 Kč --
IN 100 zdarma ve všech vlacích 19900 Kč -- 58990 Kč --

N SENIOR
cestující od 70 let
zdarma osobní a spěšné vlaky
sleva na jízdné 50 % na ostatní vlaky

1490 Kč 1190 Kč 3990 Kč --

Nevyplněná kolonka znamená, že sleva na příslušnou kombinaci není poskytována.

Kilometrická banka

Další možnost, jak ušetřit cestováním s Českými drahami, je využívat Kilometrickou banku.
Klub českých turistů přispívá svým členům na nákup Kilometrické banky používané k cestám

na turistické akce 200 Kč. Tuto slevu může každý člen vyčerpat maximálně 2x ročně.

K získání IN Karty je třeba

Vyplnit žádost o vydání In Karty (k dostání na pokladnách ČD nebo ke stažení na www.cd.cz
)

· Vyplněnou žádost spolu s fotografií průkazového formátu a současném předložení
členského průkazu odevzdat v některé z pokladen ČD.

· Při dokoupení aplikace stačí předložit na pokladně ČD členský průkaz KČT.
· Pořízení nové karty nebo dokoupení aplikace je možné pouze na pokladně ČD (nikoliv na

internetovém e-shopu ČD).
· Podrobnosti o In Kartách naleznete na internetových stránkách ČD.

Doba platnosti této nabídky

1. ledna až 31. prosince 2015.

Slevy na vlaky ČD v roce 2015



RegioJet a Leo Expres

Klub českých turistů u těchto dopravců žádné slevy nezařizuje.

Seniorům nad 60 let a nad 70 let poskutují tito dopravci své slevy.
Další slevy obdržíte, pokud si pořídíte Kreditovou jízdenku u RegioJetu nebo Zákaznickou

kartu u Leo Expresu.

Ostatní dopravci

Pokud dopravce uznává IN Kartu Českých drah, pak budete cestovat za stejných podmínek
jako u ČD.

Slovensko
Na slovenských železnicích nejsou pro naše turisty poskytovány žádné slevy. Nicméně

všichni důchodci Evropské unie mají od 62 let mají ve většině vlaků zdarma.

Podle informace České televize z listopadu 2014 si lidé pro jízdu vlakem zdarma (s výjimkou
dětí do šesti let) musejí nechat vystavit zvláštní průkaz. Češi starší 62 let podle státního
dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) předloží k žádosti pouze doklad

totožnosti, studenti zase potvrzení školy, že navštěvují denní studium. Zájemce mladší 62 let,
který pobírá některý typ důchodu, přiloží potvrzení o jeho přiznání. Průkaz na bezplatné

cestování vystaví ZSSK ve svých pokladnách.

„Čeští důchodci starší 62 let předloží jen občanský průkaz a získají průkaz na bezplatnou
přepravu. Platí pro ně, podobně jako pro slovenské penzisty nad 62 let, přechodné období a do
konce března příštího roku budou dostávat jízdenku na bezplatnou přepravu na konkrétní

jízdu jen na občanský průkaz,“ vysvětlila mluvčí ZSSK Jana Morháčová.

Plné zněnění přílohy k smlouvě KČT s ČD
na rok 2015

Nabídka produktů ČD za zvýhodněné ceny členům Klubu českých turistů pro rok 2015

In-karta IN 25 s platností 1 rok
Hlavní výhody:

• 25 % sleva na jednosměrné a zpáteční jízdenky ve vlacích ČD v rámci ČR.
• 25 % sleva na traťové jízdenky

• 25 % sleva na většinu mezinárodních jízdenek
Běžná cena: 450 Kč

Cena pro členy KČT: 350 Kč

In-karta IN 50% a IN50% D s platností 1 rok
Hlavní výhody:

• 50 % sleva na jednosměrné a zpáteční jízdenky ve vlacích ČD v rámci ČR.
• 50 % sleva na traťové jízdenky

• 25 % sleva na většinu mezinárodních jízdenek
Běžná cena IN 50%: 2 990 Kč

Slevy u dalších dopravců



In-karta IN Senior (pro cestující 70 +) s platností 1 rok
Hlavní výhody:

• bezplatné cestování osobními a spěšnými vlaky
• sleva 50 % na jízdenky v ostatních vlacích

Běžná cena: 1 490 Kč
Cena pro členy KČT: 1 190 Kč

K získání kteréhokoliv druhu In-karty je třeba:
• Vyplnit Žádost o In-kartu (k dostání na pokladnách ČD nebo www.cd.cz).

• Vyplněnou žádost spolu s fotografií průkazového formátu při současném předložení členské
karty Klubu českých turistů odevzdat v pokladnách ČD.

• Pořízení nové karty nebo dokoupení aplikace je možné pouze na pokladnách ČD (nikoliv na
eshopu ČD)

• Nabídka je platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
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