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Zasílám příspěvek klubu KČT pro Zpravodaj. 

 

 Když našli členové Klubu českých turistů  START ve schránkách obvyklý měsíční 

program výletů na další měsíc, objevili zde i „Plán zájezdů a větších akcí v roce 2010“, aby se 

na ně mohli přihlásit. 

Ač máme 4x týdně delší či kratší výlety, 21 zájezdů v Čechách, po Šumavě i do zahraničí, to 

svědčí o tom, že našich více než 400 členů, si má z čeho vybírat. V zimě si mohou vyjet na 

běžky, v létě na týdenní zájezdy na Třeboňsko či Kokořínsko, na delší pěší pobyty 

v Králíkách, či na Chodsko. 

Sečteno – můžeme si vybírat z 21 zájezdů, které připravilo 5 cvičitelů, kteří nám nejen 

připravují zajímavé pěší trasy, ale dozvíme se od nich řadu zajímavostí o navštívených 

místech.Ale pro vystřídání dojmů si můžete přijít třeba zatancovat na Maškarní nebo 

Mikulášskou zábavu. 

A ptrotože nás v letošním roce čeká i slavnostní shromáždění k 90. výročí založení KČT 

v našem městě, přihlásíme se s dalšími akcemi k vlastenecké a pokrokové tradici našich 

zakladatelů.Vzpomeneme tak v lednu Transportu smrti u společných hrobů v Omlenicích a 

Netřebicích, i zavražděných amerických letců u Naždel a Záluží. 

Trochu veseleji vzpomeneme záliby našich předků, kteří sjížděli Vltavu na vorech a 

uspořádáme“Slavnostní sjezd Vltavyů na modernějších raftech a kanoích. Samozřejmě pod 

dohledem statných vodáků. 

Letos nebude chybět ani etapový pochod „Krajem pětilisté růžeů, tentokrát z Frymburka, na 

který se sjíždějí turisté ze všech končin nejen naší republiky, ale tradičně i 

z Rakouska,Německa, Holandska a dalších zemí. Samozřejmě budeme pokračovat ve 

společných akcích s Alpenvereinem Zweitl, se kterým máme uzavřenu již dvacet let družbu. 

Nezapomínáme ani na naše nejmladší. Po loňském úspěšném zájezdu do pohádkové říše na 

P“ostlingbergu, letos mohou navštívit Lesnickou naučnou stezku Hirshenwiese, zaskákat si na 

trampolíně, svézt se na bobové dráze, ale třeba se pomazlit se zvířátky a blíže poznat život 

v lese. 

Proč Vám o tom všem píšeme? Všechny naše akce jsou totiž otevřené i nečlenům klubu. Na 

jakýkoliv výlet stačí přijít ve vhodných botách a oblečemí na místo srazu. Jen na autokarové 

zájezdy je třeba se přihlásit předem. Bližší údaje jsou k dispozici na www.Krumlov-net.cz/kct 

A ptotože se většinou ze všech akcí vracíme spokojeni, plni nových dojmů i vědomostí, 

mnozí z náhodných účastníků se často stávají našimi členy. Přesvěčte se i vy, ža na vás na 

naších akcích čeká veselá a přátelská parta turistů, se kterou můžete i vy prožít mnoho 

pěkných chvil a navíc udělat něco užitečného pro své zdraví. 

 

     Věra Pazderková 

     cvičitelka KČT START.  
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