
 

                

 

 

2. 5. 2015  

Zahájení turistické sezóny – České Budějovice 

 

Již 23. ročník otevření hlavní turistické sezony se uskutečnil na náměstí Přemysla Otakara II v Českých 

Budějovicích -  za účasti turistů a rekreačních sportovců. Nechyběl Josef Švejk a maskot Jižních Čech 

pohádkových "kapr Jakub". 

Součástí  otevření  byla  jízda na koloběžce s průběžným startem. Mistrovství Jižních Čech 

pohádkových. 

Poprvé se  spojili  organizátoři  Švejkovy  50  z Písku a  Švejkovy cyklo60ky v Č. Budějovicích. Eliška 

Košatková  a  Eva Novotná cestu z Písku do Č. Budějovic zvládly za necelé 4 hodiny.  

Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se na další ročník s rekreačním sportováním a Švejkovým 

víkendem v Písku, v Č. Budějovicích a snad i v jiných jihočeských městech. 

 

Za organizátory  

Mgr. Marcel Goetz 

 

 



 

24. 5. 2015 Setkání českých a rakouských turistů Kaplice 

Tradiční turistická akce, kterou pořádá KČT České Budějovice, byla velmi dobře připravena: plánky 

pochodu, rozvoz BUS na trasy, malé občerstvení, pěkné diplomy. Tentokráte pořadatelům nepřálo 

počasí a celý den propršelo. Cesty rozmáčené, potoky rozvodněné, nedalo se přejít, krátká chůze po 

louce a byli jsme mokří. Přesto se akce zúčastnili skalní turisté z Českých Budějovic, Strakonic a též 

několik příznivců turistiky z Rakouska. Teprve pozdě odpoledne se počasí umoudřilo.  

Franc Jiří 

 

 

 

 

Účastníci a pořadatelé v cíli – na náměstí v Kaplici 

 

 

 



 

                                                 Pohádkový les  2015  Rudolfov 

Cesta do minulosti 

30. 5. 2015 se uskutečnil již 17.ročník Pohádkového lesa v Rudolfově a okolí. Letošní téma 

bylo Cesta do minulosti. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a 

starosta města Rudolfova Vít Kavalír, partnery dále byl Jihočeský kraj, firma CTS Praha s.r.o., 

Lesy České republiky. Mediálními partnery byl Český rozhlas České Budějovice a regionální 

Deník. 

    Pod vedením hlavního pořadatele Ing. Jiřího Finka s kolektivem 150 pořadatelů, bylo 

připraveno 15 stanovišť na trase naučné stezky k rybníku Mrhal a zpět do Rudolfova. Na 

jednotlivých stanovištích děti v doprovodu rodičů plnily jednotlivé úkoly. Počasí nám přálo, 

teprve na závěr akce byla vydatná dešťová přeháňka. Po skončení akce v sobotu navečer 

čekal pořadatele ještě další úkol: provést celkový úklid, odvoz odpadků a kulis. Poděkování 

patří všem ochotným, kteří se zapojili do pořádání této akce. Poděkování patří zástupcům 

Lesů České republiky, krajský závod České Budějovice, kteří již tradičně připravili stanoviště, 

dále pracovníkům Českého rozhlasu České Budějovice, kteří též měli vlastní stanoviště a svou 

technikou přispěli k ozvučení místa startu. 

    Pohádkový les by se nedal uspořádat bez finanční pomoci Jihočeského kraje a dalších 

sponzorů, kteří nám nabídli pomoc. Jaká bude situace pro uspořádání této tradiční akce pro 

děti teprve uvidíme, nejprve je nutno zhodnotit tento ročník, zvolit případné další téma, 

udělat finanční rozvahu dalšího ročníku a hlavně získat dobrovolníky ať již z řad členů Klubu 

českých turistů či nečlenů, ochotných se na organizaci podílet. 

                                                             Franc Jiří 

 

Pohádkový les – stanoviště doba husitská 



 

Rýžování zlata 

 

Stanoviště Českého rozhlasu České Budějovice 

 

 



                                           

                Zájezd Klubu českých turistů  k Husitskému roku 

V rámci Husitského roku vyhlášeného Jihočeským krajem u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana 

Husa uspořádal v sobotu 6. června 2015 odbor Klubu českých turistů České Budějovice autobusový 

zájezd pro seniory na Krašov a Krakovec. První zastávkou bylo Muzeum těžby borové smoly 

v Lomanech u Plas. Malá místnost u bývalé hájovny obsahovala spoustu zajímavých exponátů a 

obsáhlý výklad Jany Čihákové protáhl zastávku skoro na hodinu. Další zastávkou byla romantická 

zřícenina hradu Krašov na skále nad řekou Berounkou. Zdatnější účastníci se tam vydali po delší a 

náročnější modře značené trase ze vsi Všehrdy, méně zdatní po pohodlné žlutě značené cestě od 

dvora a pily Rohy. Po šťastném shledání obou skupin a nákupu suvenýrů následovala prohlídka hradu 

komentovaná předsedou spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova Jaroslava Sklenáře. 

Dle jeho informací i Krašov dobývali husité, s nepořízenou však odtáhli k nedalekému Libštejnu.  

Na Krakovci nás přivítal kastelán Mgr. Jiří Sobek a důkladně seznámil s historií i současností hradu či 

správněji zámku Krakovec, jeho unikátní architekturou, stavbou dřevěného ručně tesaného mostu, 

novým pohledem na osobnost Mistra Jana Husa, natáčením filmu Ať žijí duchové a rytířem Vilémem 

Brtníkem z  Brtníku. Po ukončení prohlídky, obchůzky hradu a fotografování u sochy Husa bylo už 

moc hodin a další body programu jsme museli zrušit. Rakovníkem jsme jen projeli kolem městské 

brány a přes pražský okruh jsme dorazili k domovu. Při návratu do Českých Budějovic nás nepěkně 

přivítal dopravní chaos vyvolaný Mattoni půl maratonem. Na Mariánské náměstí nás nepustili. Řada 

účastníků se obtížně dostávala domů, některým ujel obvyklý spoj MHD.  

Bylo jasno, nebe bez mráčku, slunce nemilosrdně pálilo, vedro až dusno a teplota určitě překročila 

32°C. Při návratu se sice začalo zatahovat, ale stejně ani nekáplo. Zájezdu se zúčastnilo 43 turistů pod 

vedením cvičitele Jiřího Peltana. Zdatnější účastníci ušli jen 7, ostatní 5 km. 

 

 

 

Účastníci zájezdu před budovou muzea smoly 

 



Výstup na Kleť 

13. 6. 2015 uspořádal Český rozhlas České Budějovice, observatoř na Kleti a KČT oblasti Jižní Čechy  
společnou akci k výročí sedmdesáti let vysílání rozhlasu České Budějovice, devadesáti let od otevření 
chaty na vrcholu Kleti a k 190 rokům od otevření rozhledny. Součástí akce byl dostředný výstup na 
Kleť, po pěších trasách 6 – 25 km či cyklotrasách 10 - 65 km dle vlastního výběru. Na vrcholu byl 
připraven doprovodný program: vystoupení folklorního souboru, prohlídka hvězdárny, výstup na 
rozhlednu a živé vysílání Českého rozhlasu z vrcholu Kleti. V živém vysílání byla propagovaná činnost 
KČT, systém značení a mezinárodní dálková trasa E10. Odměnou pro účastníky byla pohlednice 
s výročním razítkem, pro malé účastníky hračky od Českého rozhlasu či jiný suvenýr. 

     O občerstvení se postarala obsluha chaty Kleť. Nejvzdálenějšími účastníky byli turisté z Holandska. 
Účast byla poznamenaná počasím – extrémním vedrem a v Českých Budějovicích významnou událostí 
– slavnostním svěcením nového biskupa a v poslední řadě poruchou zabezpečovacího zařízení ČD 
před Českými Budějovicemi – zpožděním vlaků až 120 minut. Mnozí účastnici proto nestihli přípoje 
vlaků směr Český Krumlov. 

 Kleť - 1084 m n. m. - je nejvyšší horou Blanského lesa, jenž se rozkládá v severozápadní části 
okresu. Z roku 1624 pochází zpráva, že se zde nachází „hojnost zvěři - jelenů, laní, medvědů, srnců, 
vepřů a sviní divokých, rysů, vlků, divokých koček, lišek a zajíců, tetřevů i mnoha čižebných ptáků". 
Název hory Kleť je jedním z nejstarších pojmenování českých hor. V dochovaných psaných listinách 
můžeme sledovat vývoj názvu asi takto:můžeme sledovat vývoj názvu asi takto: 1263 - Mons Naklethi, 
1318 – Naklati, 1445 – Kletie, 1600 – Kleta, 1624 - Kleť, Kletý, od 17. století - Schöniger, lidově 
Schönigl, Šénygl, konec 19. století – Klet, od 1918 dodnes – Kleť. Na počátku 19. století byla 
navštěvována pouze za účelem měření a mapování. Kleť je místem jedinečného kruhového rozhledu. 
Již před stavbou rozhledny sem přicházeli lidé za vynikajícím pohledem na Alpy. Kníže Josef Jan 
Nepomuk ze Schwarzenberku, sám vášnivý cestovatel, propagoval také turistické zájmy. Dal tedy 
podnět k výstavbě kamenné rozhledny na samém vrcholu. Stavba byla budována v letech 1822 - 
1825. Jedná se o nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách, z níž je za chladného počasí vidět až na 
alpské vrcholky. Na počest zakladatele byla nazvána Josefovou věží. Josefova věž se stala v letech 
1824 - 1825 trigonometrickým bodem pro kartografické práce, a tak místo přilákalo nejenom tisíce 
návštěvníků, ale také tvůrce plánů rozhledů z vrcholu rozhledny. Sto let po založení rozhledny, v roce 
1925, byla na Kleti vystavěna horská chata pro potřeby turistů, jejíž patronkou byla kněžna Terezie ze 
Schwarzenberku. Odtud název Tereziina chata. Na vrchol a zpět se dá dopravit sedačkovou lanovkou, 
jejíž dolní stanice se nachází v Krasetíně u Holubova. Lanovka překonává délku 1752 m a výšku 383 
m, turisty přepravuje již od roku 1961.  

Franc Jiří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Chata Kleť s rozhlednou, v pozadí rozhlasový a televizní vysílač 



 

 

                     O dobrou náladu se staral dětský folklorní soubor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště pořadatelů - nejmladší účastník 



JIŽNÍ ČECHY HUSITSKÉ   2015 

Dne 6. 7. 2015 byla uspořádána vycházka pod názvem „Husinec slavnostní“ k uctění památky 
Mistra Jana Husa a dalšímu poznání kraje, kde se podle legendy narodil. Důvodem byla i 
slavnost k 600. výročí jeho upálení. Cílem vycházky bylo i seznámení s novou naučnou 
stezkou v okolí Husince a zajímavost oznamovaná jako překvapení. Z Českých Budějovic jsme 
vyjeli vlakem v 7,10 hodin do stanice Číčenice, kde jsme přestoupili na osobní vlak směr 
Prachatice a dojeli do stanice Husinec, která se nachází u vsi Těšovice. Odtud jsme se vydali 
po modré značce do města Husinec, na které je i část naučné stezky. Když jsme dorazili na 
náměstí, slavnost již byla v plném proudu. Vnitřní část města byla úplně uzavřena pro 
veškerou dopravu, na hlavním pódiu probíhaly projevy a kulturní vystoupení, po celé ulici 
byla řada stánků. Navštívili jsme i nově rekonstruovaný rodný domek Jana Husa, prohlédli si 
expozici a po krátkém občerstvení jsme vyrazili dál směrem k Husinecké přehradě. V horkém 
dni přišlo vhod krátké vykoupání v příjemně chladivé vodě nádrže. Pokračovali jsme dále 
přes hráz přehrady kolem Blanice po další části naučné stezky kolem Husovy skály, bývalé 
sirkovny, přes park, ve kterém se usídlily kolotoče, opět do města k plánovanému 
překvapení. Přišli jsme k domu starosty městečka pana Friedbergera, který nás po předchozí 
domluvě očekával a předvedl nám svého koníčka – zahradní miniželeznici. Na zahradě za 
domem postavil rozsáhlé kolejiště s nádražím, mosty, tunely. Má mnoho vlaků všech druhů, 
s parní lokomotivkou, vojenský transport, různé vlaky osobní i nákladní s různými 
lokomotivami. Vše je funkční, včetně hluku a kouře, ovládané elektricky. Ochotně nám 
předvedl všechny své vlaky a my jsme za nimi pobíhali po zahradě. Když poslal první vlak do 
tunelu, jako střela z něj na druhé straně vyrazila kočka, která tam v chládku odpočívala. 
Účastníci fotili a vydrželi pozorovat celý provoz asi jednu a půl hodiny.  

     Pro zpáteční cestu jsme nakonec zvolili autobus v 16,51 přímo do Českých Budějovic. Akce 
se zúčastnilo 6 turistů, z toho jeden nečlen KČT. Délka pěší trasy byla asi 11 km.  

Ing. Jiří Peltan 

 

 



Rozhledna Rýdův kopec u Děbolína 
Ve středu 8. 7. 2015 v 17:00 hodin se uskutečnil slavností výšlap z Děbolína k nové rozhledně. Před 

rozhlednou krátce vystoupili ti, kteří se o její vybudování nejvíce zasloužili, zástupce stavební firmy, 

architekt, statik a zástupci investora města Jindřichův Hradec. Za město Jindřichův Hradec byl 

přítomen starosta města ing. Stanislav Mrkva. Následně byla rozhledna slavnostně otevřena 

přestřižením pásky. Zúčastnilo se 250 účastníků, pro které bylo zajištěno občerstvení a mohli jako 

jedni z prvních vystoupat na novou rozhlednu. Rozhledna stojí v nadmořské výšce 551 m.n.m. , 

vysoká je 33 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 24 metrů. Otevřena bude od 8:00-20:00hodin , po 

dobu letní sezóny zdarma. Najdeme ji na červené turistické značce z Jindřichova Hradce do Třeboně 

či Českých Velenic, okolo rozhledny vede též cyklostezka Jindřichův Hradec – Stráž nad Nežárkou. 

Na akci nechyběli ani turisté z Jindřichova Hradce a členové oblastního výboru KČT Jižní Čechy. 

                    Franc Jiří 

předseda oblastního výboru KČT Jižní Čechy  

 

 

Účastníci z KČT Jindřichův Hradec a Českých Budějovic 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozhledna Rýdův kopec 

 

Slavnostní otevření rozhledny 



Chata Češka koča slavila 115 let 

 

Ve dnech 23. - 27. července 2015 si v malebné slovinské obci Jezersko pod severními stěnami 

nejvyšších vrcholů Kamnických a Savinjských Alp čeští a slovinští alpinisté, turisté a horalé 

připomenuli 115 let od otevření chaty Češka koča, kterou postavil Český odbor Slovinského 

planinského družstva (SPD) v Praze. Dnes je chata ve správě místního Planinského družstva (PD) 

Jezersko. Projekt připomenutí založení chaty a více než století trvající česko-slovinské vzájemnosti 

v oblasti alpinismu vyhlásily v roce 2014 společnost ALPY a Alpský klub ALPENVEREIN.CZ spolu s 

obcí Jezersko, PD Jezersko a PZS (Planinska Zveza Slovenije). Partnerem projektu bylo i 

Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze.                                                                          

Video z oslavy můžete shlédnout na adrese: 

http://www.rtvslo.si/tureavanture/planinski-izlet/video-ceska-koca-sprejema-

planince-ze-115-let/370408 

Ve čtvrtek 23. července se ve dvoraně Kotoran v Jezersku uskutečnila tisková konference. 

Moderátor Drejc Karničar seznámil přítomné s historií chaty a jejím odkazem do současnosti. Na 

konferenci promluvili Anja Karničar – předsedkyně PD Jezersko, Jurij Rebolj – starosta obce 

Jezersko a Ladislav Jirásko – zakladatel ALPY a protagonista projektu. Zúčastnila se i česká 

velvyslankyně ve Slovinsku paní Věra Zemanová, budoucí velvyslanec Slovinska v ČR pan Leon 

Marc, 1. místopředseda PZS Miro Eržen a také nejlepší český himálajista Radek Jaroš. 

 

Na konferenci navázalo slavnostní otevření Parku česko-slovinského přátelství v centru obce 

Jezersko, a to v místě, kde byla v roce 2000 u příležitosti 100 let chaty Češka koča vysazena lípa 

česko-slovinského přátelství. Tuto část oslav zahájil místní pěvecký sbor slovinskou a českou 

hymnou. Park otevřel starosta obce Jezersko. Na závěr byly u lípy přátelství odhaleny čtyři panely 

popisující historii chaty. Autory panelů jsou Drejc Karničar z PD Jezersko a L. Jirásko z ALPY. 

              

Samotná oslava u chaty Češka koča začala až v sobotu 25. července v 11 hodin. Zahájil ji pěvecký 

sbor Jezersko a Karmen Karničar (současná chatařka na chatě Češka koča), která zdůraznila 

rostoucí zájem českých horalů o chatu. Účastníky postupně pozdravili hosté ze Slovinska i z Česka: 

Anja Karničar – předsedkyně PD Jezersko, Jurij Rebolj – starosta obce Jezersko, Leon Marc - 

budoucí slovinský velvyslanec v ČR, Josef Samson – zástupce českého velvyslanectví ve Slovinsku, 

Vratislav Chvátal – předseda KČT a Ladislav Jirásko – zakladatel ALPY. 

  

Hlavním řečníkem oslav byl 1. místopředseda PZS Miro Eržen, který sev rozsáhlejším příspěvku 

zabýval nejprve histotií vzniku SPD a PZS, vysvětlil podíl Čechů při založení SPD, dokládal historii 

česko-slovinských vztahů na konci 19. století a moment založení chaty Češka koča. 

  

Slavnosti se zúčastnilo okolo 400 návštěvníků, z toho asi 80 členů KČTmezi kterými byli i zástupci 

KČT oblasti Jižní Čechy. Za KČT se oslavy zúčastnil také místopředseda Zdeněk Cabalka a předseda 

sekce VHT Václav Průcha. Všichni přítomní měli možnost ochutnat místní speciality připravené 

týmem chatařky Karmen Karničar a také české speciality zajištěné týmem L. Jiráska.    

 

 

  Autor: Jan Holomek 

 

http://www.rtvslo.si/tureavanture/planinski-izlet/video-ceska-koca-sprejema-planince-ze-115-let/370408
http://www.rtvslo.si/tureavanture/planinski-izlet/video-ceska-koca-sprejema-planince-ze-115-let/370408


 

Delegace z ústředí KČT –předseda KČT p. V. Chvátal, místopředseda KČT p.  Z.  Cabalka , předseda 

sekce VHT PR KČT p. Václav Průcha, p. Jirásko -  společnost ALPY a Alpský klub ALPENVEREIN.CZ.  

 Účastníci – turisté z ČR  



 

 

Pohled na vrcholy nad chatou 

 

1. 8. 2015 -    Otevření   rozhledny Hýlačka u Tábora 

Rozhledna Hýlačka byla postavena táborským odborem KČT v roce 1920, podle návrhu prof. 

Theodora Petříka. Byla vysoká 18 metrů. Za podpory mecenášů i obce Větrovy ji odbor postavil za 

45 000 Kč. Slavnostně byla otevřena 4. 7. 1920. Původně byla kryta šindelem, který byl později 

překryt eternitem. Za 2. světové války ji zabrali Němci jako leteckou pozorovatelnu. Značně 

poškozenou rozhlednu odbor opravil a znovu otevřel v roce 1946. Svému účelu sloužila až do roku 

1967, kdy byla předána radioamatérům tehdejšího Svazarmu. Táborští turisté ji získali zpět v roce 

1990 a po nejnutnějších opravách ji zpřístupnili veřejnosti 5. května 1991. V roce 1995 byla 

prohlášena kulturní památkou, poslední oprava (kompletní oprava střešní krytiny) proběhla v roce 

2004. Na Nový rok 2012 však kompletně vyhořela. 

    Po požáru Klub českých turistů v Táboře napnul všechny síly k realizaci rozhledny nové. Za pomoci 

města Tábora byla uspořádána architektonická soutěž na budoucí podobu nové rozhledny a následně 

vybrán k realizaci návrh Ing. arch. Grygara a kol. V roce 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na 

dodavatele, kde zvítězila společnost Lemonta s.r.o. Celkové náklady na stavbu dosáhly 7 mil.Kč, 

stavba byla financována Klubem českých turistů Tábor, Jihočeským krajem, městem Tábor a veřejnou 

sbírkou. Otevření rozhledny proběhlo slavnostně 1. 8.  2015 za účasti představitelů samosprávy: 



hejtmana Jihočeského kraje: J. Zimoly , starosty Tábory J. Fišera , HZS Tábor, zástupců zhotovitele, 

vedení ústředí KČT V. Chvátala, ,P. Teringla ,oblastního výboru KČT oblast Jižní Čechy, turistů KČT a 

ostatních příznivců rozhleden. 

V rámci sbírky na novou rozhlednu bylo možno přispět na schody na novou Hýlačku, na schodech tak 

najdete konkrétní sponzory, kteří přispěli do sbírky. Každý ze 136 schodů má již svého „majitele“. 

Zajímavostí je i dřevěný podhled na vyhlídkové plošině, který je zhotoven z modřínů rostoucích 

v sousedství   Hýlačky, poničených požárem původní stavby. Rozhledna zvaná Hýlačka podle vrcholu, 

jehož výška je 525 m.n.m., je vysoká 35,6 m s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 m.Skýtá výhled na 

Tábor a okolí - Čertovo břemeno, Mladovožicko, Choustnicko a za dobré viditelnosti i na Šumavu či 

Novohradské hory. Lze se k ní dostat např. MHD č. 30 z Tábora či vlakem do zastávky Horky. Auta je 

možno zaparkovat na nedalekém parkovišti. Turisté se k rozhledně mohou vydat po značených pěších 

či cyklo trasách z Tábora či Sezimova Ústí. Otevřeno bude denně: červen – srpen 9-20 hod., duben, 

květen a září 9--18 hod, říjen – březen 9-16 hod. Jednotné vstupné je 20 Kč.  

Účastníci akce obdrželi pamětní list, mohli získat nové razítko rozhledny a vystoupat jako první na 

novou rozhlednu. Za první den této možnosti využilo přes 500 zájemců, ke konci září (za první dva 

měsíce) již přes 10 tisíc. 

 

Slavnostní otevření rozhledny – z leva zástupce UV KČT, hejtman Jihočeského kraje, předseda 

KČT  Tábor, starosta města Tábora, zástupce stavební firmy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci otevření rozhledny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová rozhledna Hýlačka 



Zajímavosti  z    regionu  

23. 8. 2015 jsou tomu již dva  roky, co  byla odhalena 

socha dobrého  vojáka Švejka v   Putimi  
 

Putim - Jihočeská vesnice Putim se může pyšnit první českou sochou vojáka 

Josefa Švejka. 

Má to i svou symboliku - známý literární hrdina sem totiž v románu zabloudil 

na cestě do Českých Budějovic a právě zde ho svérázným způsobem vyslýchali 

na četnické stanici. Pokud připočteme nejnovější českou sochu, má jich 

nejznámější český voják první světové války už čtrnáct, a to v různých 

koutech světa. 

Bronzová socha měří sto osmdesát centimetrů a váží téměř dvě stě kilo. Na 

podobné dílo dobrosrdečného vojáka čekala Putim sedm let. Čekání 

prodlužovaly povodně, které ve finále přišly hned dvakrát. 

Nejdřív to bylo Sdružení přátel Putimi, potom to byla obec a nakonec to byl 

Jihočeský kraj, který pomohl k dotažení myšlenky i k její následné realizaci. 

Vše navíc okořenily oslavy ke stoletému výročí začátku první světové války. 

"Je na pravém místě. Ta socha má v sobě krev jižních Čech, která proudila 

přes mého dědu Jaroslava Haška i do tohoto symbolu, do té sochy jako 

takové," nechal se slyšet vnuk českého spisovatele Richard Hašek. 

Autorem sochy je František Svátek, který porušil svou tradici. "Normálně 

nedělám pomníky ani soutěže, ale na tohle jsem se opravdu těšil," přiznal. Od 

první chvíle je zřejmé, že jeho socha bude největším místním turistickým 

lákadlem. Dosavadní chlouby obce, kterou jsou most a četnická stanice, 

zůstanou v jejím stínu. 

 

 

 

 
Zpravodaj vydává oblast KČT Jižní Čechy. Vychází 4x ročně, Toto číslo mělo uzávěrku 28. 8.2015. Příští 

číslo vyjde v listopadu 2015. Vydáváno pouze v elektronické podobě. 


